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UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie
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Grote chaos na ongeval
Uitgeest - Nadat drie auto’s  in 
botsing waren gekomen op de 
A9 bij Uitgeest, ontstond er een 
totale chaos op de weg. Omdat 
de bestuurder van de middel-
ste auto bekneld zat in zijn auto, 
werd de hulp van de brandweer 
ingeroepen. Om de hulpverle-
ners alle ruimte te geven werd 
de weg richting Alkmaar afge-
sloten. Toen de brandweer be-
zig was de man te bevrijden door 
het dak van de auto te verwijde-
ren, vond er op de rijbaan rich-
ting Haarlem nog een ongeval 
plaats. Want een nieuwsgierige 
automobilist kon zijn aandacht 
niet bij het verkeer houden en 

kwam met zijn voertuig bijna tot 
stilstand. Een achteropkomen-
de auto probeerde deze auto te 
ontwijken en raakte daarbij in de 
slip. Een botsing op een voorlig-
ger was het gevolg. 

De auto kwam tegen de midden-
vangrail tot stilstand. De nieuws-
gierige automobilist vertrok ver-
volgens, zonder zich om ande-
ren te bekommeren. Rijkswater-
staat sloot voor de zekerheid ook 
een baan in de richting Haarlem 
af. De gewonde van het eerste 
ongeval werd met nek- en rug-
klachten naar het ziekenhuis 
overgebracht. 

Olifanten ook naar school
Uitgeest - Deze week viert ba-
sisschool Kornak het vijfjari-
ge  bestaan. De hele week zijn 
er allerlei activiteiten in en rond 
de school. Het feest werd vrijdag  
geopend met het hijsen van de 
nieuwe vlag met het nieuwe lo-
go. “Liep bij de opening een oli-
fant het schoolplein op!”, roept 
een van de kinderen enthousi-
ast. Met de wethouder op de rug 
werd de officiële opening ver-
richt. En het bleef niet bij een oli-
fant; ze kwamen met z’n tweeën 
onder begeleiding van medewer-
kers van Circus Renz die zijn tent 
had opgeslagen in Uitgeest.  
De leerlingen worden deze week  
ook nog getrakteerd op allerlei 
andere feestelijke activiteiten. 

Groen lintje voor Frank
Uitgeest - GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest heeft tijdens de 
verkiezingsmarkt op zaterdag 
weer groene lintjes uitgereikt. 
Frank Du Long uit Uitgeest kreeg 
een groen lintje voor zijn jaren-
lange inzet voor natuurbehoud in 
Uitgeest. Hij is oprichter en voor-
zitter van Stichting Acties Uit-
geest, die vorig jaar nog de Zil-
veren Maanprijs heeft gewon-
nen. Tevens zet hij zich in als vrij-

williger voor Landschap Noord-
Holland op allerlei terreinen. 
Frank was echter met vakantie, 
en daarom nam Klaas Boer het 
lintje namens Frank in ontvangst. 
Ook buurtteam Acker tot Burcht
en Ina Beentjes uit Heemskerk 
werden onderscheiden.

Uitgeest - Tijdens het Korenfes-
tival in Medemblik op 6 juni is 
Time Square met een medley uit 
Hairspray winnaar geworden. En 
niet alleen de vakjury vond Time 
Square het allerbeste; het pu-
bliek was het daar mee eens. Het 
optreden voor het publiek vond 
plaats bij de jachthaven. Hier 
werden nummers gezongen uit 
onder andere Les Miserables. Er 
deden negentien koren aan het 
festival mee.  Het koor is nog op 
zoek naar een basgitarist.

Time Square 
wint festival 
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Happy hour
18.00-19.00 uur

2e bol gratis

2 bollen e1,-
Hele maand juni
burg. mooystraat 17

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

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
27-05-2010: Sanne, dochter van 
J.C.G. Ruiter en I. Rorije, geboren 
te Castricum. 28-05-2010: Sara, 
dochter van P.J.C. de Waard en 
I.T.L. Sneekes, geboren te Castri-
cum. 29-05-2010: Joana Casey, 
dochter van Y. Schram en F.M.M. 
Dekker, geboren te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
12-05-2010: Engels, Johannes 
M.G. en Kwantes, Janneke, bei-
den wonende te Castricum. 28-
05-2010: Twaalfhoven, Anthoni-
us J.M. en Veen, Esther J.A., bei-
den wonende te Akersloot. 02-
06-2010: van Rooij, Antonius F. 
en de Boer, Maria H.J., beiden 
wonende te Castricum. 03-06-
2010: Uijleman, Jolanda en He-
dedam, Catharina D., beiden wo-
nende te Castricum. 03-06-2010     
de Bood, Michiel en Vriend, 
Christina M. beiden wonende te 
Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
29-05-2010: van Leyenhorst, El-
mar en Bouwman, Lieneke, bei-
den wonende te Alkmaar. 29-05-
2010: Tijsma, Erwin R. en Moot, 
Marlies, beiden wonende te Lim-
men. 02-06-2010: Koelman, Jas-
per en Groot, Evelien, beiden wo-
nende te Akersloot. 03-06-2010: 
Vallinga, René en Wouda, Caro-
lien, beiden wownende te Krom-
menie.

Overleden:
Wonende te Castricum:
29-05-2010: de Groot, Anna M., 
oud 91 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met N.M. 
Marsé. 

Wonende te Limmen:
29-05-2010: van der Peet, Geer-
truida M., oud 91 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd geweest met 
W. Pepping.

Wonende te Bakkum:
25-05-2010: Reemer, Dennis, 
oud 34 jaar, overleden te Zaan-
stad.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist: 
Belle van Zuylenlaan Castricum: 
tamme valkparkiet. M.L. Kinglaan 
Castricum: cyperse poes, 1 jaar, 
Minoes. Rijksstraatweg Limmen: 
effen grijze gecastreerde kater, 
wit vanaf de neus naar de borst 

Gevonden en
vermiste dieren

en halve witte kraag, klein grijs 
plekje op de kin, witte voeten 
of sokjes, cyperse staart, 5 jaar, 
Joep. Egmond-Binnen: donker-
cyperse kater, witte plek naast 
neus, linkerschouder en voor-
poot wit, linkerachterpoot witte 
kniekous, 4 jaar, Gijs. Ontsnapt 
uit kattenmand en door open-
staand autoraam uit rijdende au-
to gesprongen op de weg Eg-
mond-Bakkum ter hoogtge van 
Heerenweg/Luilaantje in Eg-
mond-Binnen.
Gevonden: 
Pr. Margrietstraat Castricum: 
klein wit konijntje. J.H. van Kin-
sbergenstraat Castricum: roze/
bruine kat (wildkleur) met pluim-
pjes aan oren en staart.

Jazz op het strand
Castricum - Op 12 juni van 16.00 
tot 20.00 uur organiseert strand-
paviljoen Bad Noord in samen-
werking met dansstudio Fruns 

een jazzmiddag op het strand. 
Fruns verzorgt de jazzmuziek en 
zal een gratis korte kennisma-
kingsworkshop lindyhop geven. 
Ook zullen er enkele dansde-
monstraties zijn. Entree is gratis.

Zangfeest in de duinen
Castricum - Zaterdag 12 ju-
ni treden maar liefst 14 ‘vocal 
groups’ op tijdens het Totaal Vo-
kaal festival in Castricum. Het 
evenement start om 11.00 uur 
en gedurende de dag treden de 
groepen op in het theater Dan-
sende Duinen en in het Witte 
kerkje op GGZ-terrein Dijk en 
Duin. Publiek kan de concerten 
gratis bijwonen.

De winnaars van vorig jaar ‘Bro-
thers-4-Tune’ uit Castricum ope-
nen en sluiten het festival. Ook 
doen zij de presentatie van de 
gehele dag. “Dit is alweer het ze-
vende festival en weer voor de 
derde keer in Castricum”, aldus 

Thomas Hessels van BALK, de 
stichting die het festival organi-
seert. “De locatie is zo goed be-
vallen dat we dit jaar graag weer 
terugkomen.” “Het leuke is dat 
mensen even naar binnen kun-
nen lopen om een concertje te 
kunnen bijwonen”, vult mede-
organisatrice Marian Venemans 
aan. 

Ook dit jaar verdient één van de 
optredende groepen de Dappere 
Dodo, een prijs die wordt uitge-
reikt aan de groep die er op één 
of andere manier uitspringt.
Kijk voor het programma en nog 
meer informatie op www.bal-
knet.nl. 

Brothers-4-Tune
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Castricumse soundtrack 
voor het WK-voetbal
Castricum - Nog eventjes en de 
WK-koorts slaat toe. Als het aan 
de Castricummers Bobby-D en 
RicardosRaphie ligt, wordt hun 
single Di Vuvu Danse  de sound-
track van het WK-festijn!
Bobby-D en RicardosRaphie zijn 
de alter-ego´s van de Castricum-
se producers Bob Donker en Ri-
cardo Gerrits. Bobby-D kwam 
met het idee om voor het aan-
komende WK een single uit te 
brengen. “Het lijkt me gewel-
dig als ik na een wedstrijd van 
Oranje in de kroeg sta en zie hoe 
mensen uit hun dak gaan op on-
ze single. Als dat gebeurt, is ons 
doel bereikt.”
Dansbaar is de single in elk ge-
val. Het is een energiek dance-
nummer en heel iets anders 
dan een doorsnee voetbalnum-
mer. RicardosRaphie: “We wil-
den geen Hup Hollland, pak die 
cup-nummer maken. Omdat het 

WK in Zuid-Afrika wordt gehou-
den zit het nummer vol met Afri-
kaanse percussie.” 
Vocale versterking kreeg het duo 
van de Rotterdamse zangeres 
Melissa Fortes. Haar stemgeluid 
doet meteen aan Afrika denken. 
Aan het nummer zijn wel een 
paar echte voetbalsounds toe-
voegd: ‘van Persie!’ klinkt het 
tussen de dansbeats door.
Het nummer is te koop bij de 
downloadsites, bijvoorbeeld I-
Tunes. Op www.StarrTracks.nl is 
de videoclip van het nummer te 
zien en op youtube.com onder 
het trefwoord: Di Vuvu Danse.
De twee producers worden  door 
drie Castricumse kroegen ge-
sponsord: My Way, Balustrade 
en Basta. Op deze locaties zullen 
de wedstrijden live te zien zijn.
Verschillende lokale winkeliers 
zijn benaderd om de single te 
verkopen. 

Henny overhandigt single aan Steffie

Opbrengst single voor 
Mariette’s Child Care 

Castricum - Maandagavond 
heeft Henny Huisman de eerste 

single ‘Lean on Me’ aan zange-
res Steffie Zoontjes overhandigd. 

Op initiatief van Stichting Mari-
ëtte’s Child Care nam Steffie de-
ze single op in Ghana voor het 
kindertehuis Hanukkah Child-
ren’s Home. Steffie is winnares 
van Popstars 2009.

De volledige opbrengst komt ge-
heel ten goede aan dit Ghanese 
kindertehuis. Tijdens de officiële 
uitreiking in de Surprise Stables, 
zong Steffie het nummer live. 
Stichting Mariette’s Child Care 
en Steffie kozen voor de hit ‘Le-
an on Me’, want iedereen heeft 
tenslotte iemand nodig om ‘op 
te leunen’. Kinderen in het bij-
zonder. 
Daarom heeft de uit Castricum 
afkomstige Mariëtte Asagbo-
Krouwel (26) sinds 2004, samen 
met haar Ghanese man Moses 
Asagbo het kindertehuis ‘Ha-
nukkah Children’s Home’ in  de 
Ghanese stad Sunyani opgezet. 
Hier hebben zij de zorg voor 35 
(wees)kinderen. 

Programma 10 juni t/m 16 juni 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur

“Sex and the City 2”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag & woensdag 20.00 uur 
“Robin Hood”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 16.00 uur
maandag 20.00 uur 

“Vincere”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur 

“Prince of Persia”
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
“Nanny McPhee 2”

zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.00 uur 

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

Feest voor De Balken 
tijdens de Wielerronde
Uitgeest - Tijdens de Wielerron-
de van Uitgeest op zondag 13 
juni treedt topper Rocky op pal 
voor het café De Balken. Vanaf 
16.00 zorgt Rocky Vosse ervoor 
dat het groot feest wordt. Neder-
landse hits en bekende meezin-
gers komen voorbij en natuurlijk 

zingt hij ook  zijn nieuwe hit Pret-
ty Belinda. 
Direct na zijn optreden klimt de 
band JJ and the Fat Cats op het 
podium. Deze rock and rollband 
bestaat uit vier muzikanten en 
zorgt ervoor dat niemand stil kan 
blijven staan. De entree is gratis. 

Vincere; het geheimen 
leven van Mussolini
Het leven van Mussolini herbergt 
een geheim: een ongewenste 
vrouw en een zoon, die wegge-
moffeld werden en uiteindelijk 
onder verdachte omstandighe-
den om het leven kwamen. Wan-
neer de mondaine Ida (Giovanna 
Mezzogiorno) de jonge Benito 
Mussolini (Filippo Timi) ontmoet, 
is zij op slag verliefd. De charis-
matische uitgever van Avanti! is 
een fanatiek socialist die zegt 
het volk te willen leiden naar een 
betere toekomst. Om zijn nood-
lijdende krant Il popolo d’Italia 
te kunnen financieren, verkoopt 
Ida, die steeds meer met Musso-
lini begint te dwepen, haar he-

le hebben en houden. De twee 
worden geliefden en Ida baart 
een zoon. Maar wanneer de Eer-
ste Wereldoorlog uitbreekt, ver-
dwijnt Mussolini uit Ida’s leven. 
Zij vindt hem terug in een militair 
hospitaal, waar hij als oorlogs-
held verzorgd wordt door Rache-
le, zijn kersverse bruid. Een woe-
dende Ida eist haar rechten op, 
maar hij verklaart haar voor fan-
tast: ze zouden nooit getrouwd 
zijn en het kind is niet van hem. 
Mussolini’s ster begint steeds 
meer te rijzen en al snel wordt hij 
Il Duce. Ida eist erkenning, maar 
kan steeds moeilijker realiteit 
van waarheid onderscheiden. 

Nanny McPhee 2: de 
vonken vliegen eraf
Ditmaal verschijnt Nanny 
McPhee aan de deur van een 
gekwelde, jonge moeder, Isa-
bel Green (Maggie Gyllenhaal) 
die probeert de familieboerde-
rij draaiende te houden terwijl 
haar man oorlog voert. Nanny 
McPhee komt tot de ontdekking 
dat de oorlog ook is uitgebro-
ken tussen de luidruchtige plat-
telandskinderen van mevrouw 
Green en hun verwende neef-
jes uit de stad. Plotseling gebeu-

ren er wel hele bijzondere din-
gen: van een vliegende motor-
fiets, een biggetje dat in bomen 
klimt tot een plotseling tot leven 
komend standbeeld en babyoli-
fantje dat op de vreemdste plek-
ken opduikt aan toe. Met be-
hulp van haar magische krach-
ten weet Nanny McPhee de kin-
deren vijf nieuwe lessen te leren. 
Dit is het tweede hoofdstuk van 
het komische en tijdloze sprook-
je.

Sms voor drugsgebruikers
Castricum - Drugsgebruikers 
hebben verleden week woens-
dag een sms-bericht ontvangen 
van de politie. De namen van de-
ze klanten werden gevonden op 
een bellijst van drie drugsdea-
lers die in maart werden aange-
houden.
De politie heeft over deze bijzon-
dere actie overleg gevoerd met 
de instelling voor verslavings-
zorg de Brijderstichting en met 
het Openbaar Ministerie. Bij de 

aanhouding van drie drugsdea-
lers door de recherche Duin-
streek zijn naast de bellijst ook 
grote geldbedragen en partijen 
harddrugs aangetroffen. 

De dealers kwamen voort uit een 
onderzoek dat zich richtte op de 
handel in harddrugs in de ge-
meenten Bergen, Castricum en 
Heiloo. De verdachten zitten nog 
vast. Ze zijn 21 tot 25 jaar oud en 
afkomstig uit Alkmaar.

Castricum - Kinderen van-
af zes jaar kunnen meedoen 
aan een workshop. De deelne-
mers gaan een bloenetaart ma-
ken voor vaderdag op zaterdag 

Bloementaart 19 juni van 14.00 tot 16.00 uur. 
Opgeven voor woensdag 16 juni. 
Mem’s Atelier, is te vinden op De 
Loet 294 in Castricum, tel.: 0251 
670775 of per e-mail: memsate-
lier@ziggo.nl. Kijk ook eens op 
www.memsatelier.nl.
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Geslaagde koppelwedstrijd HVC
Castricum - Zaterdag 29 mei 
klonk om 9.00 uur aan de Hen-
drik Casimirstraat het beginsig-
naal voor de traditionele koppel-
wedstrijd ter gelegenheid van 
nationale hengeldag. Dit keer 
waren er 19 koppels (kinderen 
met hun vader, moeder, en opa) 
naar de vijver getogen om een 
visje te vangen of voor het eerst 
kennis te maken met de hengel-
sport.
HengelsportVereniging Castri-
cum (HVC) had voor deze ge-
legenheid een stand neergezet 
waar men gratis koffie kreeg en 
informatiemateriaal beschikbaar 
was over de hengelsport en al-
les wat er in de vijvers aan flo-
ra en fauna te vinden is. Want 
in de hengelsport gaat het im-
mers niet alleen om het vangen 
van een visje, maar ook om de 
na-tuurbeleving. De vissen lie-
ten het helaas afweten. Wat men 
ook probeerde: een beetje voe-
ren, dichtbij of wat verder weg 
vissen, het tuigje diep of ondiep 
afstellen, het maakte allemaal 
niets uit want de vissen wilden 
niet bijten. De wedstrijd duur-
de twee uur en niet elk kind kan 
twee uren zitten vissen, zeker 

Goud en zilver voor Kaylin 
Castricum - Afgelopen week-
end werd  er door de minioren 
(2002-1999 meisjes, 2002-1998 
jongens) gestreden om de titel 
Speedo kampioen van Noord-
Holland. Er waren 17 verenigin-
gen waarvan de zwemmers stre-
den om de titel kampioen Spee-
do van Noord-Holland. De Cas-
tricumse Kaylin Stel, zwemmend 
voor OEZA uit Heemskerk, had 
goede kansen op medailles. Za-
terdag startte zij met de 100 vrij. 
Haar tijd van 1.24.43 was even 
boven haar beste tijd maar wel 
goed voor overtuigend goud. 

Haar tweede afstand, de 100 
school, was wel goed voor een pr 
en was tevens goed voor goud. 
Zondag stonden er drie afstan-
den voor de minioren 3 op het 
programma. Als eerste was de 
50 vlinder aan de beurt. Een pr 
van vier seconden en een twee-
de plek was het resultaat. Op de 
100 rug was er weer goud voor 
Kaylin in 1.33.94. Haar laatste af-
stand was de 100 wissel ze had 
1.38.66 nodig voor 25 vlinder, 25 
rug, 25 school en 25 vrij. Deze 
tijd was goed voor haar vierde 
gouden medaille.    

als ze niets vangen. Maar toch 
bleven de ouders tot het laat-
ste toe geconcentreerd bezig om 
een visje uit het water te halen. 
Om 11.00 uur klonk het eindsig-
naal en waren er in totaal 51 vis-
jes gevangen. Even later konden 
de winnaars hun bekers in ont-
vangst nemen en een prijsje uit-
zoeken. Dit keer ging de eerste 
prijs naar de zesjarige Lerie Huij-
ser die samen met haar moeder 

maar liefst 14 visjes op het dro-
ge wist te brengen. Op de twee-
de plaats kwam Janou van Wee-
nen die samen met haar moe-
der 9 visjes ving. De derde plaats 
was voor Denny Meeles en Olaf 
Baltus die het tot 8 visjes brach-
ten.Alle deelnemende kinderen, 
ook degenen die helemaal niets 
hadden gevangen, mochten een 
prijsje uitzoeken. Enthousiast 
ging iedereen weer huiswaarts 
en bij de HVC kon men terugkij-

Vitesse’22 B2 team van het jaar 
Castricum - Vitesse’22 looft elk 
jaar een prijs uit voor het team 
dat zich op tien vlakken onder-
scheidt binnen de vereniging. 
Dit jaar viel B2 in de prijzen. Dat 
is niet voor het eerst dit seizoen 
want afgelopen maand werd het 
kampioenschap glorieus binnen-
gesleept en bracht men het tot 
de halve finale van de beker. 

De prijs voor het team van het 
jaar viel B2 ten deel vanwege 
het respect voor tegenstanders 
en wedstrijdleiding. Naast res-
pect, onderscheidt het team zich 
door zeer sportief gedrag (geen 
enkele gele kaart), een zeer goe-
de sfeer binnen het team, een 
stel prima leiders en is een groot 
deel van het team ook als vrijwil-
liger actief. Afgelopen week zijn 
ze in het zonnetje gezet.

Vitesse’22 B2 in het shirt met de opdruk “team van het jaar 2009-2010 
met linksvoor leider André van der Himst en trainer Mark Jacobs.

Gouden Schoen FCC voor 
Jesper Vierhout en Lenn Poel
Castricum - Eindelijk was het 
weer zover voor de mannen van 
de D1 en D2 van FC Castricum. 
Na de laatste training stond de 
uitreiking van de Gouden Schoen 
op de agenda. Een jaarlijks te-
rugkerend hoogtepunt voor de 
mannen van de D-selectie. 
Trainer Milo van der Steen (fo-
to links) reikte met Dirk Hooft 
(rechts) als eerst de prijs uit 
voor de winnaar van de D2, Jes-
per Vierhout. Een prachtige prijs 
voor van deze eerstejaars D-ju-
nior. Vol trots en met zijn beken-
de rode wangen nam hij de Gou-
den Schoen in ontvangst.
Bij de D1 was de spanning tot de 
laatste wedstrijd te snijden. De 
strijd ging tussen Dennis Pier-
neef en Lenn Poel (foto midden). 
And the winner is…Lenn Poel. 

Hij manifesteerde zich als meest 
constante speler van de D1. 

“Ik vind dit een prachtige afslui-
ting van een bewogen seizoen”, 
reageerde Lenn. “Ik ben erg trots 
dat ik de Gouden Schoen heb ge-
wonnen.” (Foto: Han de Swart) 

    Schiet 
de leukste, mooiste, 

ontroerendste of 

spectaculairste W.K. Foto 

en score!

Schiet 
de leukste, mooiste, 

ontroerendste of 

spectaculairste W.K. Foto 

en score!
Uit alle inzendingen worden drie winnende foto’s gekozen. 
Aan deze foto’s wordt uitgebreid aandacht besteed in 
onze weekbladen. Daarnaast maakt elke ingezonden foto 
wekelijks kans op een ereplaats in onze weekbladen!

Stuur tijdens de WK 2010 je WK Foto met een korte 
toellichting en naam, adres en telefoonnummer naar: 
De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191, 
1971 HB IJmuiden of mail naar info@castricummer.nl 
of info@uitgeestercourant/nl t.a.v. WK Fotowedstrijd 
en maak kans op mooie prijzen!

PRIJzENPAKKET:PRIJzENPAKKET:
WK Rondvaart in Amsterdam
Voor 15 personen, inclusief 2 drankjes
Beschikbaar 
gesteld door

Luxe BBQ Pakket
Voor 6 personen
Beschikbaar gesteld door 

WK Taart met winnende foto erop
Beschikbaar gesteld door

Lekker compleet BBQ-en

T 0251 65 23 31

10,-
Standaard pakket

15,-
Luxe pakket

KAMPIOEN

WORSTENMAKERIJ-

TRAITEUR

NOORD-HOLLAND

7,95

Studentenpakket

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386
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Castricum heeft eindelijk 
een vijand: de agrariër
Castricum heeft een mooi buitengebied; veel weilanden, slootjes, bo-
men. Tot in de Europese bestuurskamer hebben ze weet van onze vogel- 
en weide gebieden, de Delta, het OerIJ, de verbinding van onze zee met 
de zoetwaterlopen en welke betekenis dat allemaal wel niet heeft voor 
de instandhouding van de planten en dieren. Nu Nederland in rap tempo 
vergrijst, Castricum voorop, en we allemaal zelfs zo oud worden dat de 
AOW over tien jaar noodgedwongen opgetrokken moet worden naar 70, 
terwijl we dan al in geen 70 jaar een oorlog meer hebben gehad, is in de 
gemeente Castricum de vijand van de 21ste eeuw opgestaan: de agra-
riër. De agrariër gaat het voor Castricum verpesten. Eeuwenlang was het 
een mooi plaatje, die loslopende koeien, de geur van stront, een zwerm 
luidruchtige vogels achter de boerentractor met aan de knuppel de boer 
en zijn knecht. Maar nu moet het afgelopen zijn. Koeien zijn er teveel en 
een kangoeroe smaakt net zo lekker en produceert minder CO2. Noord-
Holland heeft natuur nodig. We moeten recreëren, per kano, fiets of 
wandelschoenen; we willen een frisse neus halen. En waar doe je zulks 
mooier dan in de groene gemeente Castricum. Leuk dus dat er boeren 
zijn, maar als ze de recreërende mens in de weg zitten, kunnen ze beter 
vertrekken. Liefst vrijwillig natuurlijk, da’s goedkoper dan wanneer je ze 
moet wegjagen of erger nog, uitkopen. Tegen dit decor bespraken de 
Castricumse politici donderdag 3 juni de toekomst van het buitenge-
bied. Op de publieke tribune vooral bezorgde gezichten van verontruste 
boeren. De provinciebestuurder had laatst mooi gesproken, nadat hij 
zich voor Castricum eerst jarenlang onvindbaar had gehouden om uit te 
leggen of hij hen nu wel of niet met rust laat in zijn ijver om in opdracht 
van de Rijksoverheid 220 hectare ‘natuur’grond in Castricum te vinden. 
Van dwang om die grond onder de voeten van de agrariërs in Castricum 
aan te wijzen zal volgens de bestuurder vooralsnog geen sprake zijn. 
Vooralsnog. En zo wordt dus dit jaar in het provinciehuis van Noord-Hol-
land de waardekaart bepaald van hoe het buitengebied van Castricum 
er in 2040 zal uitzien. Dat is ruim en zelfs jaren voordat Castricum zich 
zelf over zijn eigen bestemmingsplan Buitengebied heeft uitgesproken. 
De provinciebestuurder is dan alweer druk met andere zaken. Zeker, 
Castricum zal ook in de provinciale visie groen zijn. Hartstikke groen 
zelfs, met hectares, die nu nog in gebruik en eigendom zijn van tientallen 
agrarische bedrijven. Ziet u ze vrijwillig gaan?

Pittig politiek debat met 
kamerleden over AOW
Castricum - Op 4 juni gingen 
de Tweede Kamerleden Jolande 
Sap (GroenLinks), Jan Jacob van 
Dijk (CDA) en Steven van Wey-
enberg, (kandidaat voor D66) in 
de Maranathakerk in debat met 
inwoners van Castricum over de 
AOW. 
De overeenkomsten en verschil-
len van de politieke partijen kwa-
men goed uit de verf: alle drie 
zien ze de noodzaak om de AOW-
leeftijd te verhogen, maar de ma-
nier waarop toont grote verschil-
len. D66 wil zo snel mogelijk be-
ginnen en ieder jaar twee maan-
den bij de 65 jaar optellen. Dan 
is na twaalf jaar de AOW- leef-
tijd 67. Het CDA koos vorig jaar 
voor AOW met 66 in 2020 en in 
2025 naar 67. Dat sluit aan bij de 
nieuwste voorstellen van de so-

ciale partners. Die willen echter 
de stap naar 67 pas maken als 
de leeftijdsverwachting duidelijk 
stijgt, zodat mensen daadwer-
kelijk langer van hun pensioen 
kunnen genieten. GroenLinks 
wil het systeem wijzigen, zodat 
AOW geen automatisme meer 
is na vijftig jaar wonen in Neder-
land. Er zijn mensen die dat niet 
halen. Zij hebben een AOW-gat 
doordat ze een tijd in het buiten-
lang woonden. GroenLinks wil 
de AOW koppelen aan 45 jaar 
arbeidsparticipatie, waarbij dan 
ook zorg voor jonge kinderen of 
mantelzorg als arbeid telt.
Onder de vlotte leiding van bur-
gemeester Emmens werd het 
een geanimeerd debat, waar-
in veel kritische vragen gesteld 
werden. 

Castricum - Het nieuwe cur-
susjaar is voor de Volksuniver-
siteit Castricum VUcas een bij-
zonder jaar, want zij bestaan 25 
jaar. En dat wordt gevierd. Er 
worden twee cursussen aange-
boden voor de prijs van 25 jaar 
geleden: de cursus Frans begin-
ners 1 en de cursus bridge. Deze 
week wordt huis-aan-huis een 
flyer verspreid waarin alle nieu-
we activiteiten worden vermeld. 
En er komt een nieuwe brochu-
re. Deze is af te halen bij biblio-
theken en boekhandels in de re-
gio, het gemeentehuis in Lim-
men en Castricum, locatie Dijk 
en Duin. Meer informatie: tel. 
0251-670048/www.vucas.nl. 

25 jaar Volks-
universiteit

Limmen - Op zondag 13 juni is 
er weer ringsteken in Limmen. 
Er zijn twee categorieën: paar-
den en pony’s onder de man en 
paarden en pony’s voor de kar. 
Meer informatie  www.ringste-
kenlimmen.nl. Het evenement 
vindt plaats op de Dusseldorper-
weg bij café De Lantaarn.

Zondag ringste-
ken in Limmen

Kinderen gek op Zotte 
Zaterdag in Geesterduin  

Castricum - Natuurlijk wist het 
publiek alle aanbiedingen van 
de winkeliers in winkelcentrum 
Geesterduin te waarderen. Maar 
het waren toch vooral de kinde-
ren die deze dag volop werden 
getrakteerd. 
Zaterdag was het Zotte Zaterdag 
in Geesterduin; een jaarlijks te-

rugkerende feestdag voor jong 
en oud. 
De Zotte Zak deelde gratis ge-
vulde tassen uit. Voor de kin-
deren was er een treintje, een 
draaimolen, suikerspinnen en 
popcorn, theater, schminken en 
een gigantische kimtoren. En al-
le traktaties waren gratis.  

Vast in de parkeergarage
Toen ik maandag tussen de middag met mijn auto de nieuwe parkeer-
garage bij het Bakkersplein wilde verlaten, stuitte ik op een probleem. 
Het was niet mogelijk de garage te verlaten, want er stonden allerlei 
auto’s en grote machines van de werklui in de weg. Ik ben maar terug-
gereden en naar een vriendin gelopen die even verderop woont. Dat viel 
niet mee, want ik ben net aan mijn knie geholpen. Toen ik na twee uur 
het nog eens wilde proberen heeft een parkeerwacht mij geholpen de 
garage te verlaten. De mensen moeten weten dat parkeren in de garage 
op zaterdag wel kan, maar dat het doordeweeks wel eens problemen 
op kan leveren.
M. Teijsse, Castricum.  

ZdeToon
Castricum - Toonbeeld geeft 
woensdag 16 juni een leerlin-
genconcert in de hervormde 
kerk: Toonbeeld ZdeToon. Vanaf 
19.30 uur zijn leerlingen te horen 
op een grote variëteit aan instru-
menten. Ook het repertoire kent 
een grote diversiteit. De toegang 
is vrij en iedereen is welkom.

Castricum - Het Toeristisch 
Platform Castricum (TPC) zet 
zich sinds twee jaar actief in voor 
de bevordering van toerisme in 
de regio Castricum. In de afge-
lopen maanden zijn door de ac-
ties van het TPC al een informa-
tieve website en een recreatie-
ve plattegrond voor toeristen ge-
realiseerd. Dit bleef ook niet on-
opgemerkt door het Coöperatie-
fond van de Rabobank. Zij be-
loonde het initiatief van het TPC 
met een cheque van 5000 euro. 
Mede dankzij de gift van het Co-
operatiefonds van de Rabobank 
Noord-Kennemerland kon het 
TPC een deel van het promotie-
plan Castricum uitvoeren. De re-
alisatie van de website www.be-
leefcastricum.nl en de ontwikke-
ling van de plattegrond zijn me-
de hierdoor tot stand gekomen. 
Het TPC is in 2008 opgezet door 
vijf ondernemers die het tijd von-
den dat de gemeente Castricum 
op de kaart werd gezet.

Cheque Rabo 
voor toerisme

Rondleidingen Hooge Weide

Bakkum - Zoals ieder jaar kun-
nen belangstellenden gratis 
meewandelen door het unie-
ke natuurgebied van de stich-
ting De Hooge Weide in Bakkum 
aan de voet van het spoorwegvi-
aduct. De wandeling duurt ruim 
een uur. Geplande excursies  

zijn: woensdag 9 juni om 19.00 
uur; zaterdag 12 juni om 14.00 
uur, zondag 13 juni om 11.00 en 
14,00 uur; zaterdag 19 juni om 
14.00 uur en  zondag 20 juni om 
11.00 uur en 14.00 uur. Alle ex-
cursies beginnen bij het damhek 
op het einde van het karhok, dat 
begint op het eind van het Ach-
terlaantje in Bakkum. Men kan 
ook zelf een groep formeren van 
ongeveer tien personen en dan 
een excursie aanvragen op tel.: 
0251-651235. Verder inlichtin-
gen met routebeschrijving zijn 
te vinden op www.stichtingde-
hoogeweide.nl. 
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Josephine Gilissen van Unitas 
districtkampioene 4e divisie

Uitgeest - Zaterdag 5 juni wa-
ren er districtskampioenschap-
pen voor de vierde divisie in 
sporthal De Walvis in Beverwijk. 
Bij de junioren deed Josephi-
ne Gilissen mee voor Unitas. Het 
hele jaar turnt zij vrij constant en 
maakt weinig fouten. En terwijl 
ze al twee jaar niet helemaal fit 
is, werd ze districtskampioene! 

Josephine behaalde de hoog-
ste score van alle junioren turn-
sters op balk (11.95) en verder 
11.95 op brug, 11.05 op sprong 
en een 11.85 voor haar vloeroe-
fening. Bij de jeugd turnde Adaja 
Plinck. Adaja werd derde en be-

haalde de hoogste score van alle 
jeugdturnsters op brug (12.40), 
een 10.95 op sprong, een 11.35 
op balk en een 11.65 voor haar 
vloeroefening. Serena Bakker 
behaalde een zevende plaats. Bij 
de senioren behaalde Erica Eel-
tink de hoogste score van al-
le turnsters op sprong (12.05) 
en een een na hoogste score op 
vloer (11.95), 10.40 op balk en 
11.75 op de brug. Het eindresul-
taat was een vierde plaats. Voor 
Evelien Schouten was er een elf-
de plaats. Op zaterdag 12 ju-
ni zijn er rayonteamwedstrijden 
voor de vierde divisie in sporthal 
De Walvis in Beverwijk. 

Ongeslagen kampioenen
Uitgeest - Daar staan ze blij te 
zijn; de ongeslagen kampioenen. 
Vier jongens van TC Uitgeest, 
team 1 in de categorie jongens 
tot en met tien jaar hebben de 
volle winst binnengehaald. 
Hoewel drie spelers voor het 

eerst aan de voorjaarscompetitie 
meededen, wist het team toch 
keer op keer te winnen. 

Op de foto v.l.n.r.: Dennis van 
Stralen, Stefan Vasbinder, Yan-
nick Tuin en Ivo Ruiter. 

Kinderexcursie met papa of mama

Het geheim van eenden vangen 
Uitgeest - Eendenkooi Van der 
Eng in Uitgeest doet het nog een 
keer! Op 15 en 17 juni van 19.00 
tot 20.30 uur zijn kinderen (met 
vaders en moeders, oma’s en 
opa’s) welkom om te kijken hoe 
eenden worden gevangen. 
Met de hand, met een net, met 
een bootje? En zou een speci-

aal hondje bij het vangen kun-
nen helpen? 
Vroeger werden de eenden ge-
vangen om op te eten. Land-
schap Noord-Holland ringt de 
eenden nu voor wetenschappe-
lijk onderzoek en laat ze natuur-
lijk weer vrij. 
Aanmelden kan bij de Informa-

Uitgeest en Heemskerk praten met 
leerlingen over Veilig Uitgaan
Heemskerk - Op donderdag 10 
juni overhandigt teamchef van 
politie A.A.A.J van Griensven de 
eerste editie van een dvd over 
‘Veilig Uitgaan’ aan burgemees-
ters Nawijn van Heemskerk en 
Baltus van Uitgeest. Dit gebeurt 
in het Kennemer College aan de 
Plesmanweg in Heemskerk. De 
dvd wordt vervolgens in de klas 
getoond en gebruikt voor een 
discussie tussen leerlingen van 
het Kennemer College, de bur-
gemeesters en politie.

Na vertoning van de dvd en de 
discussie in de klas gaat het ge-
zelschap naar het centrum van 

streept deze actie door in hun 
uitgaansgelegenheden soortge-
lijke regels zichtbaar op te han-
gen. Op deze manier werken de 
partijen samen om uitgaan ge-
zellig te houden. 
De borden met regels voor de 
buitenruimte en de dvd zijn on-
derdeel van de campagne Vei-
lig Uitgaan; het samenwerkings-
verband van gemeenten Heems-
kerk en Uitgeest, Politie Kenne-
merland en de horecagelegen-
heden van Heemskerk en Uit-
geest. De dvd is een initiatief van 
Politie Kennemerland en gericht 
op jongeren en hun uitgaansge-
drag. 

Weer 1e en 2e plaats 
voor Hein Berkhout
Uitgeest - Zaterdag stond de 
Midfondvlucht vanuit Breuil le 

Vert/Clermont op het programma 
van de Vliegende Vleugels. Bij de 

Heemskerk waar burgemees-
ter Nawijn officieel het eerste 
bord van regels voor de open-
bare ruimte onthult. Op het 
bord staan vuistregels die men-
sen in acht dienen te nemen bij 
het uitgaan. Deze borden wor-
den op verschillende plaatsen 
in Heemskerk en Uitgeest opge-
hangen, zodat mensen ze kun-
nen zien op weg naar de horeca-
gelegenheden in de gemeenten. 
Dit zijn tevens de punten waar 
politie en de inmiddels voltallige 
nachtcoaches uitgaanspubliek 
op wijzen en aanspreken.
De horeca in Heemskerk en Uit-
geest onderschrijft en onder-

tieWinkel van Landschap Noord-
Holland, tel. 088-006 44 55. De 
kosten bedragen 6,50 euro, Be-
schermers betalen 3,50 euro en 
kinderen tot 12 jaar 2,50 eu-
ro. Verzamelen om 19.00 uur op 
het parkeerterrein bij Uitvaart-
centrum en sportterrein MHCU, 
Niesvenstraat te Uitgeest. 

lossing om 7.15 uur in Frankrijk 
was het weer niety ideaal. 

Het ging om de derde Mifond-
vlucht met een afstand van 386 
km. Aantal deelnemers was 
veertien en het aantal ingekorf-
de duiven was 187 stuks. Om 
12.00.21 uur meldde de eerste 
duif zich bij Hein Berkhout met 
een gemiddelde snelheid van 
1353.739 m.p/m. (ruim 81 km p/
uur). 

De tweede duif kwam zeven mi-
nuten later bij Hein aan. Dus net 
zoals vorige week was Hein goed 
voor de eerste en tweede plaats. 

Uitgeest - Verleden week maan-
dag was de tweede viswedstrijd 
van de jeugdcompetitie. De op-
komst was boven verwachting, 
met in totaal 36 enthousiaste vis-
sers kon de wedstrijd om 19.00 
uur beginnen. Er werd rede-
lijk gevangen en bijna iedereen 
had deze avond wel een visje 
aan de haak. Ditmaal blonk Mar-
co Schot uit met zijn totale vis-
vangst van 108 cm., Mack Hout-
huyzen met 104 cm en op een 
derde plek: Thomas Bredewoud 
met 89 cm. Wie mee wil doen 
gaat op maandagavond met een 
hengel naar de Ziendervaart. De 
volgende wedstrijden zullen zijn 
op 14 en 21 juni. 
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met P. Pilkers 
0251-310275. 

Lekker vissen
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Groot succes dankzij geöliede organisatie 

Hoogste Lego-toren trok 
duizenden bezoekers!

Limmen - Wat het meest opviel 
tijdens de van drie tot en met zes 
juni durende happening rond-
om de Legotoren, die in Limmen 
de grootste van de wereld moest 
worden, was wel de uitstekende 
organisatie. Het leek wel of een 
ieder van de ruim 1700 vrijwilli-
gers een eigen taak had. En die 
taak zou men goed doen ook! 
Het enthousiaste vuur spatte er 
af. Het hele gebeuren liep op rol-
letjes. Hoogtepunt was zondag-
middag om 15.15 uur toen via 
een hoogwerker van 43 meter 
het laatste Legosteentje op de 
hoge smal toelopende Legotoren 
moest worden gelegd in het bij-
zijn van musicalster Joke Kruijf 
en twee bestuursleden van de 
Stichting Limmen Ludiek: André 
Koopman en Jack Burgering. 

Drukbezochte Enterij 
Met al die Legosteentjes en het 
prachtige uitgebreide promo-
tiemateriaal (ridders, basketbal-
lers, apen, een krokodil et ce-

tera, was Lego Nederland naast 
de vele sponsors de allergroot-
ste sponsor. Alom vreugde toen 
zondag om 15.15 uur duide-
lijk werd, dat na Sydney, Hong-
kong, Seoel, Moskou, Toronto, 

de eerste etage. Donderdag 3 ju-
ni om 9.00 uur startten school-
kinderen en vrijwilligers met de 
bouw van de toren en dat ging 
meteen in een rap tempo. Behal-
ve genoemde basisschoolkinde-
ren kwamen nu ook leerlingen 
van het voortgezet onderwijs 
meebouwen: het Petrus Canisius 
College uit Heiloo (met de hele 
school met 300 leerlingen) als-
mede  het Jac. P. Thijsse College 
en het Clusius college uit Cas-
tricum. Na de opening van bur-
gemeester Emmens-Knol en de 
toespraak van de eerste secre-
taris van de Deense Ambassa-
de, Kim Rosner Pedersen gingen 
scholieren en vrijwilligers met 
een plattegrond voor hun neus 
snel en enthousiast door met het 
op elkaar stapelen van duizen-
den en nog eens duizenden Le-
gosteentjes. Kim Rosner: “Lego 
is tijdloos speelgoed. In de hele 
wereld wordt elk jaar vijf miljard 
uren met Lego gespeeld.” 

De opbouw
In ’t totaal zaten er een half mil-
joen steentjes in de toren. Steeds 
bouwde men een kruis van 25 
cm. hoogte, beginnend met de 
basis van twee bij twee meter. 
De kruisen werden stuk voor 

Vreugde alom. Het laatste steentje is gelegd! 

Het 364.8 cm hoge meisje Limbo-
nita gemaakt door basisschool-
leerlingen. 

Tokio, München en Oslo Limmen 
tot op de dag van vandaag de al-

lerhoogste Legotoren van de he-
le wereld bouwde: 30.52 me-
ter wel te verstaan. En daarmee 
was de toren hoger dan de op 24 
april jongstleden in Oslo neer-
gezette toren: 30.22 meter en 
was het wereldrecord behaald. 
Het is bewonderenswaardig met 
wat voor vaart en enthousiasme 
841 kinderen van de basisscho-
len Sint Maarten,  Pax Chris-
ti en Het Kleurenorkest woens-
dag twee juni het mooie meis-
je Limbonita maakten. Kleurrijk 
en opvallend pronkte zij in de 
gigantische zaal van het sport-
centrum  De Enterij. Limmen Lu-
diek is de beheerster Fernand 
Zomerdijk veel dank verschul-
digd. Zij zag het sportcentrum 
veranderen in een bezoekershal, 
waar zaterdags 7000 bezoekers 
en zondags naar schatting zo’n 
20.000 bezoekers de vele mo-
dellen van Lego zelf bewonder-
den alsmede de bijzondere ten-
toongestelde modellen van de 
Bouwsteen, een vereniging van 
Legobouwers en verzamelaars. 
Ook De Waag uit Alkmaar was 
door Bouwsteen gebouwd.  Kin-
deren en volwassenen keken 
hun ogen uit en zagen vliegtui-
gen, boten, treinen en nog heel 
veel meer. Ook mochten de kin-
deren zelf  bouwen met Lego op 

stuk op elkaar gestapeld. Breed 
begonnen werd de toren steeds 
smaller naarmate die hoger 
werd. Het bovenste stukje was 
tien bij tien centimeter. Lego De-
nemarken had twee ingenieurs 
gestuurd:  Per Knudsen en Kar-
sten Niebuhr, die voor de algehe-
le coördinatie en veiligheid zorg-
den. Strakke ijzeren spandraden 
met daaraan grote betonblokken 
hielden de toren rechtop. Lego 
Denemarken moet wel het vol-
ste vertrouwen hebben gehad in 
Limmen Ludiek. Mislukking kan 
het Deense bedrijf zich namelijk 
niet permitteren.

Culinaire Koren Battle
De directeur van Lego Benelux 
zat donderdagavond tussen de 
dinerende gasten in. Het vijfgan-
gen diner, verzorgd door Lute 
Rootz te Limmen en Golden Tulip 
te Heiloo was buitengewoon ver-
fijnd en culinair van grote klas-
se. “Een prestatie bovendien”, zo 
zei de presentator Kees Kroone  
“als men weet, dat er op het he-
le terrein geen keuken is.” Klas-
sewijnen werden er in overvloed 

geschonken door Confusion Wi-
nes. Al het keuken- en bedie-
nend personeel kreeg een wa-
re ovatie van de 293 gasten. 
De donderdagavond kreeg een 
mooie naam, namelijk Culinai-
re Koren Battle.  Emergo speelde 
tijdens het binnenkomen en el-
ke gang  werd afgewisseld met 
optredens van diverse koren, 
waarnaar intensief werd geluis-
terd: The Limbeats, Shosholoza, 
de Skulpers en het NLP koor. Tij-
dens het diner waren drie men-
sen van het Deense verkeersbu-
reau ‘Visit Denmark’ aanwezig. 
De laatste promoten het vorig 
jaar geopende Lalandia Vakan-
tiepark met ruim 750 vakantie-
woningen. Het park maakt deel 
uit van Legoland Billund Resort, 

Noord-Europa’s grootste over-
dekte vakantieparadijs met ve-
le indooractiviteiten en een groot 
subtropisch zwemcomplex van 
10.000 m2:  een ware belevenis 
voor volwassenen en kinderen. 
Het resort ligt naast het wereld-
beroemde familiepark Legoland. 
(voor informatie: www.visitden-
mark.nl/Legolandresort).

Entertainment
Vrijdag vonden de prijsuitreikin-
gen plaats met medewerking 
van zangeres Steffie Zoontjes en 
gitarist Mike van der Horst aan 
de winnaars van de kleurenplaat 
jeugd, de kruiswoordpuzzel, de 
vossenjacht jeugd en de meiac-
tie van de Limmer Ondernemers 
Vereniging met als hoofdprijzen 
een reis naar genoemd Legoland 
Billund Resort. Vrijdagavond was 
er een showavond met Radionl 
‘Live on Tour’. Radionl zorgde za-
terdagmiddag voor een oer-hol-
landse muzikale middag. Zater-
dagavond speelde de liveband 
‘Impact Live’. 
Vanwege het mooie weer ston-
den honderden mensen buiten 

te luisteren. Toen zondagmid-
dag het weer ineens wat slech-
ter werd vonden de laatste op-
tredens van de Bob en de Blue 
Band, Steffie, Happy Litte 3 Band, 
Garlicks en Pip en Ruud weer 
binnen in de grote tent plaats. 
Bezoekers stroomden zaterdag, 
maar vooral zondags met dui-
zenden tegelijk De Enterij bin-

nen. Al met al kan Limmen Lu-
diek terugzien op een overweldi-
gend en subliem geslaagde hap-
pening, waar een groot compli-
ment voor de strakke organisa-
tie terecht op zijn plaats is. (Mar-
ga Wiersma) 

Paul van Vliet, een van de beel-
den van Dirk Denoyelle, de Belg 
die van Lego bouwen zijn beroep 
heeft gemaakt. Te zien in de hal 
van De Enterij. 

Musicalster Joke Kruijf met links van haar voorzitter van Limmen Lu-
diek André Koopman en geheel links Gerda Burgering. 

Per Knudsen en Karten Niebuhr, 
de twee Deense ingenieurs die 
verantwoordelijk waren voor de 
veiligheid. Hier te zien bij de een 
van de spandraden en betonblok-
ken. 
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Koffie en belegde broodjes in assortiment

Nieuwe winkel bakker Putter 
pittoresk, fantasierijk en knus
Uitgeest - Op de Middelweg 
113 gebeurt iets bijzonders. Bak-
ker Willem Putter opent een win-
kel en dan niet zomaar een. Van-
af 17 juni om 9.00 uur kan ieder-
een kennismaken met het won-
dertje dat hij hier heeft verricht. 
De inrichting van de bakkerwin-
kel met koffiehoek doet denken 
aan het werk van Anton Pieck; 
pittoresk, fantasierijk en boven-
al heel erg knus. Bakker Willem 
Putter heeft al winkels in Lim-
men, Krommenie en een winkel 
met een compleet geoutilleer-
de bakkerij aan de Langebuurt 
in Uitgeest. “Ik wil in de nieuwe 
winkel de sfeer van vroeger te-
rugbrengen door gebruik te ma-
ken van allerlei oude elemen-
ten”, zegt Willem. Zo is de oude 
oven tevoorschijn gehaald die 
nu een plaats heeft gekregen in 
de winkel. Wie naar boven kijkt 
ziet glas-in-lood, de specialitei-
ten van het huis worden gepre-
senteerd in de zwarte bakblik-
ken die Willems vader heeft ont-
worpen. “Ik heb alles zorgvuldig 
bewaard. Zo gebruiken we ook 
weer broodmanden van vroe-
ger en ik heb bewegwijzering 
aangebracht. Bij de koffiehoek 
wordt nog een prachtige oude 

lantaarn geplaatst.” De winkel 
wordt bovendien opgesierd met 
een afbeelding van de Lange-
buurt van vroeger met daarop de 
mannen die destijds in de bak-
kerij werkzaam waren. De toon-
bank is buitengewoon fraai en 
dat geldt ook voor de vitrine met 
het gebak. Maar Willem schuwt 
de noviteiten niet. “We hebben 
een handige, grote inloopkast 
met een koel- en vriesgedeelte 
en er is een ruimte gerealiseerd 
achter in de winkel waar de pro-
ducten kunnen worden afgebak-
ken.” Dat gaat lekker ruiken! Het 
is fijn dat iedereen nu meteen 
kan genieten van al het lekkers 
dat deze bakker biedt dankzij het 
gezellig ingerichte zitgedeelte. 
Naast gebak en koeken, worden 
hier allerlei vers belegde brood-

jes geserveerd. En natuurlijk is er 
koffie, thee en allerlei sapjes. De 
verschillende soorten tulband en 
het overheerlijke spijsbrood zijn 
dé specialiteiten van het huis. 
Putters spijsbrood is het enige 
krentenbrood ter wereld waarop 
octrooi is verleend! Niet minder 
lekker is de Oudhollandse tul-
band. “We willen graag dat alles 
soepel verloopt na de opening”, 
vervolgt Willem. Daarom gaat de 
winkel op de Langebuurt van 17 
tot en met 27 juni dicht. Daar-
na is deze winkel geopend van 
7.00 tot 11.00 uur. Ik wil niet op-
scheppen, maar ik denk dat on-
ze klanten hun ogen straks niet 
geloven, zo mooi wordt de nieu-
we winkel en zo apart!” Willem 
zou daarin wel eens gelijk kun-
nen krijgen. 

Smits Keukens verhuist en breidt uit
Nieuwe keukens gaan de 
deur uit met 70% korting!
Uitgeest - Wat gebeurt er als 
een aannemer zich toelegt op 
het ontwerpen en plaatsen van 
complete keukens? Zeven jaar 
geleden nam aannemer René 
Schellevis Smits Keukens over 
in Haarlem van de heer Smits. 
Het werd een groot succes. Drie 
jaar later opende hij een zaak in 
Uitgeest en ook hier werd Smits 
Keukens een begrip. Het bedrijf 
werd zelfs uitgeroepen tot de 
een na beste keukenspecialist 
van Nederland en de allerbes-
te van Noord-Holland. Vanwege 
het toenemende succes staat er 
nu een verhuizing op stapel. En 
daarom gaan de showroommo-
dellen met hele hoge kortingen 
de deur uit. 

Het bedrijf heeft meer show-
roomruimte nodig. René vertelt: 
“De nieuwe showroom krijgt een 
oppervlakte van 2.500 m2. Hier 
is een complete collectie keu-
kens in verschillende prijsklas-
sen te zien. Wij hebben een aan-
tal bijzonder mooie nieuwe mer-
ken in ons assortiment opgeno-
men, voorzien van alle noviteiten 
op keukengebied. Deze keukens 
hebben we bekeken op Italiaan-
se en Duitse beursen. De Italia-
nen zijn zeer sterk met design en 
de Duitsers gaan uitsluitend voor 
de allerbeste kwaliteit. Die twee 
partijen voegen wij samen. Naast 
de uitgebreide collectie keukens 
worden in de nieuwe showroom 
sanitair, waaronder complete 
badkameropstellingen, getoond, 
maar ook tegels en woonvloe-
ren. Want Smits Keukens deelt 
de nieuwe showroom met Bak-
kum & Krook, de specialist op 
het gebied van sanitair.  
Voor Bakkum & Krook, geves-
tigd op de Geesterweg 10 in Uit-
geest, was de tijd aangebroken 
om de showroom te vernieuwen. 
Nu gaan beide specialisten sa-
menwerken in een ruimte. “Door 
een uitbreiding van ons aanbod 
en de toevoeging van kwaliteits-
sanitair en tegels wordt het nog 
aantrekkelijker om bij ons idee-
en op te doen voor het hele huis”, 
aldus René. Smits Keukens heeft 

zich bovendien gespecialiseerd 
in allerlei eersteklas keukenac-
cessoires. 

Waarin schuilt nu het grote suc-
ces van deze onderneming? 
“Wij streven voortdurend naar 
de hoogste kwaliteit voor een 
scherpe prijs. Daarnaast bieden 
wij het totaalpakket ‘Van slopen 
tot koken’ voor een actieprijs. Wij 
voeren alle werkzaamheden zelf 
uit, dus het elektra-, loodgieters-, 
timmer-, stuc- en tegelwerk. Het 
is zelfs mogelijk om een verbou-
wing of een uitbouw door ons te 
laten realiseren.” 
Hoe gaat dat allemaal in zijn 
werk? “In een verkennend ge-
sprek nemen wij vrijblijvend al-
le keukenwensen met de klant 
door; verantwoord en gedegen. 
Wij geven een vakkundig advies, 
presenteren verschillende mo-
gelijkheden en bieden een virtu-
eel kijkje op de computer. Als de 
klant de ideale keuken heeft sa-
mengesteld, behoort het van te-
voren controleren van de keu-
kenmaten thuis tot onze service. 
En verder kan men het helemaal 
aan ons overlaten. Wij zorgen 
dat de oude keuken verdwijnt en 
de nieuwe keuken perfect wordt 
geïnstalleerd. Onze filosofie is 
heel eenvoudig. Met liefde en 
enthousiasme voor het vak cre-
eren wij keukens die in deze tijd 
passen en tevens tijdloos zijn. 
Keukens die waarden en tradi-
tie uitstralen en hun weerga niet 
kennen.”
De verhuizing vindt plaats in het 
najaar. Tot die tijd worden ex-
tra scherpe prijzen gehanteerd 
op showroomkeukens. De kor-
ting kan oplopen tot 70%! Dus 
wie denkt aan de aanschaf van 
een nieuwe keuken slaat nu zijn 
slag. Het adres is Westerwerf 7a 
(naast Bobs partypalace) in Uit-
geest, tel.: 0251-311880. In het 
najaar kan men de nieuwe show-
room bezoeken die de over-
koepelende naam ‘Bad en Keu-
ken Plaza’ krijgt. Te vinden op de 
Geesterweg 10 in Uitgeest. Kijk 
voor meer informatie op www.
smitskeukens.nl. 
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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

www.bakkerijputter.nl

Van woensdag tot woensdag:
oranje donuts
lekker bij de buis....... 3 stuks voor 2, 50 !!
Dit weekend: NieUw!!
amandel-abrikozen taartje
’n traktatie....... van  5,95 nu  5, -- !!
Hieperdepiep Hoera.....!!!
alle inwoners van uitgeest en akersloot krijgen per post ’n spannende
tas vol super aanbiedingen.......dus let op uw brievenbus !!!
Onze zaak aan de Langebuurt is van 17 t/m 27 juni gesloten, en vanaf maandag
28 juni a.s. --speciaal voor de vroege klanten-- geopend van 07.00 tot 11.00 uur !

wat is oranje tocH ’n mooie kleur ....
Onze jongens in Zuid-Afrika weten wat scoren is......wij trouwens ook, want
tussen het voetbalspektakel door, openen wij op 17 juni onze nieuwe winkel !!
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EVEN VOORSTELLEN

De Kapsters M/V Marjon’s Vakvrouwen • Middelweg 95 • Uitgeest • Tel. 0251 - 312287

Uitgeest – Marjon Brugman is trots 
op haar nieuwe kapsalon aan de Mid-
delweg 95, het vroegere pand van Ve-
nus Mode, waar zij begin juni vorig jaar 
startte. “Het is hier heerlijk werken”, 
zegt zij. “Het is praktisch ingericht, el-
ke centimeter is benut.” Twee lichtkoe-
pels en vóór- en zijramen zorgen voor 
veel licht. Naast de negen stoelen in 
de royale werkruimte is er een aparte 
wasplek met drie wasunits en bijzon-
der comfortabele stoelen, zodat men 
hier op een ontspannende manier kan 
vertoeven. 
“Ik werk samen met topstylisten, vijf 
vrouwen met een ruime vakervaring”, 
aldus Marjon. “Sleur wil ik aan alle kan-
ten voorkomen. We moeten met z’n al-
len alert en geïnspireerd blijven en “in” 
zijn voor nieuwe dingen. Daarom vol-
gen steeds twee kapsters één à twee 
keer per jaar een cursus. Verder geef 
ik één keer in de maand een trainings-
avond waarbij degene, die een cursus 
gevolgd heeft haar kennis doorgeeft, 
zodat wij allemaal op de hoogte blijven 
van de nieuwste haartrends.

Verzorgende producten
Marjon hecht grote waarde aan de 
producten, die zij gebruikt. En dat be-
gint al met de shampoos van de mer-
ken Paul Mitchell en Alfaparf, die ex-
clusief en toch betaalbaar zijn. Van 
Paul Mitchell heeft zij zo’n tien ver-
schillende shampoos in huis voor on-
der meer slap, dik, steil of krullend 
haar. Na het wassen kan men een 
hoofdmassage krijgen. Na zo’n wel-
dadige massage wordt er een crème 
in het haar gedaan, waarna men ge-
durende een paar minuten een warme 
handdoek om het hoofd krijgt gedra-
peerd, waardoor het verzorgingspro-
duct goed in het haar trekt. Veel sty-
lingproducten zijn van Alfaparf. “Goe-
de producten zorgen voor een mooie 
glans in het haar”, aldus Marjon, die 
zelf al 26 jaar kapster is. Haar hoofd-
merk is Paul Mitchell. Deze fabrikant 
heeft zeer milde producten voor haar-
vervingen, zoals ‘the color’, die 100% 
dekkend is, bijenwas en eucalyptus 
bevat en een laag ammoniagehalte 
heeft alsmede de ‘PM shine’, een am-

moniavrije kleuring met een prachtige 
glans en verzorging in één.

Great Lengths hairextensions
Graag wil Marjon ons er op wijzen 
dat twee topstylisten en zijzelf kunnen 
werken met extensions (extra haar). 
Met haar uit India van Europese dik-
te kan eigen haar worden verlengd of 
voller worden gemaakt. Men ziet vaak 
plaatjes van beroemde vrouwen met 
prachtig vol en lang haar. Dat is met 
Great Lengths voor iedereen haalbaar. 
Eén centimeter van de hoofdhuid af 
wordt de kunststof aanhechting  aan-
gebracht en verwarmd, waarna de ex-
tensions (haardelen van 20, 30, 40 of 
45 centimeter) er als het ware worden 
ingedraaid. Het is ideaal voor mensen 
die hun haar voller of langer willen ma-
ken. Verder behoren ook kleuraccen-
ten tot de mogelijkheden. Met extensi-
ons kunnen de kapsters hun kleurrijke 
creativiteit kwijt in het harenspel.
De Kapsters Marjon’s Vakvrouwen  
is te vinden aan de Middelweg 95,  
1911 EC Uitgeest, tel.: 0251-312287

De Kapsters M/V
Marjons Vakvrouwen in Uitgeest

Eigenaresse Marjon Brugman: 
“Heerlijk werken in mijn nieuwe kapsalon”
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Castricum - Twee 15-jarige jon-
gens uit Castricum zijn zondag-
ochtend rond 2.50 uur aange-
houden op de Joos de Moor-
straat. Twee agenten die op de 
J.H. van Kinsbergenstraat ston-
den zagen de jongens een tuin 
inlopen. 
Zij zagen een paar keer het licht 
aan en uit gaan in de tuin en 
de jongens eruit rennen en een 
volgende tuin ingaan. Vervol-

‘s Nachts op zoek naar biertje
gens renden de jongens ook de-
ze tuin weer uit. Ditmaal werden 
ze achtervolgd door een jongen 
in boxershort. Deze had de twee 
in het tuinhuisje van zijn woning 
aangetroffen. 
De twee 15-jarige jongens wer-
den aangehouden en overge-
bracht naar het politiebureau. Zij 
bekenden de insluiping en ga-
ven aan op zoek te zijn geweest 
naar een biertje. 

Brandje in duinen, knopje 
roldeur en gevelinspectie 
Castricum - Zondagochtend 
rond 11.20 uur werd de brand-
weer gealarmeerd voor een 
heidebrand tussen Castricum 
en Egmond ter hoogte van de 
Weid van Brasser. Uiteindelijk 
bleek het allemaal mee te val-
len en kon de brand snel wor-
den geblust. Vrijdag 4 juni werd 
de brandweer rond 17.30 uur ge-
vraagd een bouwkundige in-
spectie uit te voeren bij een wo-
ning op Schoutenbos. Na een 
aanrijding was een automobi-
list tegen de gevel van de wo-
ning gereden waardoor er en-
kele scheuren in het metselwerk 
waren ontstaan. Omdat de bin-
nenmuren intact waren gebleven 

en de beschadiging slechts een 
klein deel van de gevel betrof 
was er geen gevaar voor verde-
re instorting. Donderdagavond 3 
juni was bij het Bakkerspleintje 
de roldeur van de parkeergara-
ge naar beneden gegaan en drie 
auto’s met bestuurders de pas 
afgesloten. Omdat niemand wist 
hoe de roldeur open moest, werd 
de politie gebeld die de brand-
weer lieten komen. De aannemer 
en een van de winkeliers kwa-
men met de oplossing; zij wisten 
het knopje te zitten waarmee de 
roldeur open kan. De spuitgas-
ten krijgen binnenkort een rond-
leiding op het nieuwe Bakkers-
pleintje. 

Wie doet mee in 2011?

Emotie en ontroering tijdens 
beklimming van Alpe d’Huez
Castricum - Eigenlijk kunnen 
ze het met geen pen beschrijven, 
de deelnemers uit Castricum aan 
de Alpe d’Huzes, zo bijzonder 
was de ervaring. Dave Earnshaw 
en Tom Oosterwegel beklommen 
de berg Alpe d’ Huez zes maal, 
Jack de Jong en Joline Verstee-
gen, vriendin van Tom, vijf keer, 
Ineke Earnshaw en Nicole de 
Jong fietsten het loodzware tra-
ject één keer. 

Ineke: “Dat was symbolisch be-
doeld om een beetje te kunnen 
begrijpen hoe het moet voelen 
voor de deelnemers die een dag 
later van start gingen. Maar ei-
genlijk was het niet eens belang-
rijk hoe vaak de deelnemers de 
berg opfietsten. Het ging erom 
dat alle deelnemers tot het ui-
terste gingen met in gedachten 
dierbaren die strijden of gestre-
den hebben tegen kanker. Zo 
deed een 21-jarige kankerpa-
tiënt mee die de week daarvoor 
nog een behandeling had on-
dergaan. Met behulp van ande-
re deelnemers is hij één keer de 
berg opgefietst; een uitzonderlij-
ke prestatie! Voor hem was meer 
dan een keer absoluut niet haal-
baar en eigenlijk was die ene 
keer voor hem lichamelijk gezien 
al te veel.” 
Jack, die zich heilig had voorge-
nomen om zes keer de berg op 
te gaan is werkelijk tot het uiter-
ste van zijn kunnen gegaan en 
heeft bijna vijf keer de top ge-
haald. 

“De reden waarom zes keer niet 
gelukt is niet belangrijk! Het gaat 
erom dat hij is doorgefietst tot 
hij zijn trappers niet meer rond 
kon krijgen. Want opgeven na de 
vierde keer was voor hem geen 

optie. Joline, die van plan was 
om vier keer omhoog te gaan, 
voelde na vier keer dat ze nog 
niet alles had gegeven en is dus 
een vijfde keer omhoog gegaan.  
Tom en Dave zijn ook tot het ui-
terste gegaan en zijn beiden zes 
keer de Alpe d’HuZes opgefietst. 
Allemaal waren ze aan het eind 
van de dag compleet stuk, maar 
zeer voldaan over het verloop 
van de dag.” 

Eigenlijk was het fietsen in zijn 
geheel bijzaak. Het was de 
sfeer en de saamhorigheid die 
zo enorm bijzonder was. “Al die 
mensen die op iedere bocht van 
de weg naar de top de deelne-
mers aanmoedigden met ge-
schreeuw en muziek. Volslagen 
onbekenden die elkaar troost-
ten als ze zagen dat iemand het 
moeilijk had bij de gedachte aan 
een vriend, familielid, kind of 
partner die getroffen is door kan-
ker. In de dagen voor het evene-
ment werden kaarsen verkocht 
waar men de naam van een dier-
bare op kon schrijven. De kaar-
sen werden gratis aangeboden 
door een grote kaarsenfabrikant 
en de volledige opbrengst ging 
naar de stichting. Al die duizen-
den kaarsen zijn om vier uur ‘s 
nachts door vele vrijwilligers in 
de bochten van de Alpe d’Huez 
aangestoken en neergezet waar-
door de berg tijdens de start van 
het evenement om 5.00 uur ver-
licht was door kaarsen. Het wa-
ren er zo ontzettend veel en als 
je erbij bedacht dat er achter ie-
dere kaars die daar brandde een 
eigen verhaal zat, kreeg je echt 
kippenvel en was je er nog meer 
van bewust hoeveel mensen 
er getroffen worden door kan-
ker en hoe nodig het is dat er zo 

snel mogelijk wordt ontdekt hoe 
die ziekte onder controle te krij-
gen is.”
Ineke noemt het ook geweldig 
dat op de avond voor de start 
de organisatie bekendmaakte 
dat het doel van 10 miljoen aan 
sponsorgeld al bereikt was en 
dat het bedrag nog zal stijgen. 
“Tegelijkertijd weten we allemaal 
dat we er daarmee nog lang niet 
zijn. Want met Dave en de moe-
der van Tom gaat het nu geluk-
kig goed, maar Jack en Nicole 
zitten met hun dochter Luca nog 
midden in de strijd tegen kanker. 
Er zullen nog vele edities van de 
Alpe d’HuZes nodig zijn om een 
stap dichter bij genezing van 
kanker voor iedereen te komen, 
maar komen zullen we er ooit! 
Daarom hebben alle deelnemers 
uit Castricum nu al besloten om 
ook in 2011 weer mee te doen. 
Dan niet als individuele deelne-
mers, maar met één of meerdere 
teams uit de CAL-gemeente. We 
zoeken geen fanatieke wielren-
ners die een sportieve uitdaging 
zoeken, maar mensen die zich 
betrokken voelen bij het doel 
van de actie en die bereid zijn 
om behalve te trainen zich voor 
100% in te zetten om samen met 
ons allerlei initiatieven en acties 
te bedenken om zo veel moge-
lijk sponsorgeld in te zamelen. 
Mensen die het niet zien zitten 
om mee te fietsen, maar wel een 
aandeel willen hebben in dit eve-
nement kunnen zich bij de orga-
nisatie aanmelden als vrijwilliger 
tijdens de week van het evene-
ment want ook dat is een gewel-
dige ervaring!”

Stuur voor meer informatie een 
mail naar Castricum.ad6@gmail.
com. 

Genieten van Swing
Castricum - Op zondag 13 ju-
ni dansen alle leerlingen van bal-
letstudio Jacqueline Burger uit 
Castricum in de show Swing die 
wordt opgevoerd in theater  De 
Beun in Heiloo. Toegangskaarten  
zijn verkrijgbaar via de school en 
vanaf een uur voor aanvang bij 
de theaterkassa in Heiloo. De 
balletstudio bestaat nu vijfiten 
jaar. Er is keuze uit klassieke- 
jazz- en tap lessen voor kinde-
ren vanaf vier jaar én volwasse-

nen.  Alle leerlingen zijn volgens 
niveau ingedeeld en krijgen veel 
individuele aandacht. Voor la-
te starters tussen de twaalf en 
achttien jaar is er een stoomcur-
sus om snel klassieke ballettech-
niek op te bouwen. Van 21 tot 
en met 30 juni is het open les-
week en kunnen nieuwe leerlin-
gen langskomen voor een gratis 
proefles. Voor meer informatie: 
tel.: 023- 5361009 ‘s morgens, of 
mail naar bsjburg@zonnet.nl. 
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Clusiusleerlingen op Globe- 
conferentie met kroonprins
Castricum - Sinds oktober ver-
richten leerlingen van de eer-
ste klas van het Clusius College 
Castricum  dagelijks metingen 
aan het weer. Zij doen dit in het 
kader van  het GLOBE-project*, 
een wereldwijd programma, op-
gezet door All Gore, om leerlin-
gen bewust te maken van het 
milieu, waarin zij leven. Zij meten 
onder amdere de temperatuur , 
de maximum- en minimumtem-
peratuur, de luchtdruk, de voch-
tigheid, de neerslag en de zuur-
graad van de neerslag. Daarvoor 
staat er op het schoolterrein een 
speciaal ‘metingkastje’ met me-
tertjes en andere benodigdhe-
den. Daarnaast bekijken en be-
noemen de leerlingen de bewol-
king en de bewolkingsgraad. Ze 
doen dit heel trouw en hun ge-
gevens worden ingevoerd in de 

computer, zodat allerlei weten-
schappelijke instanties als KNMI 
en RIVM daar gebruik van kun-
nen maken. Ook wereldwijd 
worden hun gegevens regelma-
tig geraadpleegd en ook beke-
ken door leerlingen over de ge-
hele wereld. Een wereldwijd pro-
ject, derhalve!
Door GLOBE-Nederland wordt 
jaarlijks leerlingenconferen-
tie georganiseerd, deze keer in 
Space-Expo in Noordwijk. Op 
vrijdag 11 juni  gaan de enthou-
siaste Clusiusleerlingen daar 
hun resultaten en bevindingen 
presenteren.  Op de conferentie 
zal ook prins Willem-Alexander 
aanwezig zijn. Wie weet krijgen 
de Clusiusleerlingen in Noord-
wijk de kans de prins wat te ver-
tellen over hoe het met het weer 
in Castricum is gesteld.

Leerlingen verrichten dagelijks  weermetingen op het terrein van het 
Clusius College Castricum.

Scholieren kanshebber in 
landelijke techniekwedstrijd

Castricum – Een team van vijf 
Havoscholieren van het Bon-
hoeffercollege vertegenwoor-
digt de regio Noord-Holland in 
de strijd om de landelijke Shell 
Young Technical Award. Door de 
creativiteit en het technische in-
zicht van de enthousiaste scho-
lieren volbrachten zij de opdracht 
om oude apparaten om te tove-

schapsmuseum van Europa. Het 
team met het meest innovatieve 
idee wint de originaliteitsprijs en 
brengt een bezoek aan het Mu-
seum Jean Tinguely in Zwitser-
land, waar van schroot vervaar-
digde installaties met bewegen-
de onderdelen tentoongesteld 
zijn. Omdat de Shell Young Tech-
nical Award dit jaar haar vijfjarig 
jubileum viert, staat de genomi-
neerden op 23 juni een specta-
culaire act te wachten. 
Een derde winnaar wordt geko-
zen door het publiek. Via www.
shellyoungtechnicalaward.nl  en 
www.sevendays.nl kan gestemd 
worden op de genomineerden. 
Onder de stemmers worden tien 
proefabonnementen van 7Days 
en vier vrijkaarten voor science 
center NEMO verloot. 
De wedstrijd is een samenwer-
king tussen Shell Nederland en 
science center NEMO, waarbij 
leerlingen uit de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs worden 
uitgedaagd uit oude apparaten 
een bewegend, technisch kunst-
werk te maken. 

Derde dan voor Sander Groefsema
Limmen - Maandag 31 mei 
heeft Sander Groefsema trainer 
van Judoclub Groefsema exa-
men gedaan voor zijn 3e Judo. 
In het bondscentrum in Nieu-
wegein werd voor alle leerlin-
gen van het CIOS Haarlem, Hee-
reveen, Goes, Arnhem en Sit-
tard het examen 2e of 3e dan af-
genomen. Samen met valpart-
ner Mikos Salminen heeft San-
der Groefsema examen gedaan 
voor 3e dan judo. Na het de-
monstreren van Nage-No-Kata 
en het Katame-No-Kata werden 
er in het vrije gedeelde verschil-
lende worpen en grondtechnie-
ken gedemonstreerd. Aan het 

Avondvierdaagse in volle gang
Castricum - Deze week wordt de 
Avondvierdaagse gelopen door 
de kinderen van de basisschool 
en een groot aantal volwassenen. 
Er kan gekozen worden voor vijf, 
tien en vijftien kilometer. Naast 
heel veel gezelligheid wordt met 
het wandelevenement een bij-
drage geleverd aan een gezon-
dere levensstijl voor kinderen. Uit 
TNO onderzoek blijkt dat slechts 
32,4 procent van de kinderen tus-
sen vier en elf jaar voldoet aan de 
Nederlandse Norm Gezond Be-

wegen. “Het leukste is heel hard 
samen zingen”, aldus een van de 
kinderen. “Maar ook samen eten 
en drinken onderweg.” Het komt 
eigenlijk nooit voor, maar dins-
dag werd er niet gelopen tijdens 
de  avondvierdaagse die deze 
week plaatsvindt. Rond het tijdst-
tip van vertrek gooide het weer 
roet in het eten en de wandeling 
werd voor de zekerheid afgebla-
zen. Donderdagavond worden de 
deelnemers ingehaald, natuurlijk 
met bloemen. Foto: Giel de Reus.

einde van het examen werd het 
Tokui-Waza (favoriete techniek) 
getoond. Verschillende vragen 
werden er gesteld over het To-
kui-Waza werkstuk. 

Sander wist alle vragen netjes te 
beantwoorden en mocht vervol-
gens wachten op de examenuit-
slag. De jury was unaniem en kon 
Sander Groefsema de 3e dan ju-
do uitreiken. Dit was het laatste 
onderdeel van zijn Judo Leraar B 
opleiding. Eerder werd het les-
geven al afgerond met het cijfer 
negen. Sander kan zich nu weer 
volledig gaan richten op het les-
geven bij Judoclub Groefsema.  

Golfclinic bij FC 
Castricum slaat aan
Castricum - Een paar maan-
den geleden hield FC Castri-
cum een veiling, waarbij ook kon 
worden geboden op immaterië-
le zaken zoals een golfclinic. Die 
zou worden gegeven op het ter-
rein van FC Castricum. Welis-
waar is het gras daar geen golf-

gras, maar de dag voor de clinic 
was er nog eens zorgvuldig kort 
gemaaid, zodat het balletje kon 
gaan rollen.
Tien enthousiastelingen verza-
melden zich om de eerste golf-
beginselen te gaan leren op de 
‘driving range’. ‘Golfpro’ Gijs 

Schreuder begon met een les in 
putten. Om te beginnen vormde 
niet een hole maar een pylon het 
doelwit waar de bal zo dicht mo-
gelijk bij moest komen. De juis-
te grip, swing en houding wer-
den geoefend. De putter maak-
te plaats voor een ‘ijzer’, om ver-
der te kunnen slaan. Soms ver-
dween er een bal in de bos-
jes. Een golfer ging op zoek en 
kwam even later verbaasd te-
rug met een softbal. ‘De bal is 
zeker gegroeid.’ Tot slot richtten 
alle spelers zich als oefening op 
een echte hole, om de bal daar 
met zo min mogelijk slagen in te 
krijgen. Daarna vertrok de groep 
naar de kantine, waar de evene-
mentencommissie had gezorgd 
voor een heerlijke lunch. 
’s Middags begon het echte 
werk. Er was een 9 holes baan 
uitgezet over de voetbalvelden. 
Elke speler kreeg een scorekaart 
met daarop een plattegrond van 
het ‘golfterrein’. De les van die 
morgen bleek goed aangesla-
gen, want uiteindelijk belandden 
alle ballen in de hole. 
Nadat de punten waren geteld, 
werd de FC Castricum Golfcup 
uitgereikt. (Foto: Han de Swart)

ren tot een technisch kunstwerk. 
Met trots presenteren zij ‘Bolts 
and Screws’. Het team is met hun 
uitvinding ‘Bolts and Screws’ een 
van de 10 genomineerde teams 
in Nederland die kansmaken op 
de Shell Young Technical Award. 
De genomineerden werden uit 
80 inzendingen gekozen door de 
vakkundige jury. Het team pre-
senteert en demonstreert, sa-
men met de andere genomi-
neerde teams, hun bewegende 
kunstwerk tijdens de wedstrijd-
dag op 23 juni in science cen-
ter NEMO in Amsterdam. De ju-
ry beoordeelt de genomineerde 
kunstwerken en deelt twee prij-
zen uit. Het team met de mooi-
ste, best functionerende en cre-
atiefste uitvinding wint de Shell 
Young Technical Award. De win-
naars gaan bovendien op stu-
diereis naar het Cité des Scien-
ces in Parijs, het grootste weten-
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Stichting Welzijn Castricum, Steunpunt Vrijwilligerswerk, is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
Het Rode Kruis, afdeling CAL is voor de EHBO-afdeling in Limmen 
op zoek naar een coördinator. De EHBO wordt ingezet bij activitei-
ten op Koninginnedag, timmerdorp en sportevenementen. Ook bij 
de bloedinzamelingsavonden is de EHBO betrokken. De coördinator 
ziet er tevens op toe dat de vrijwilligers up-to-date blijven door trai-
ningen. Er worden ook EHBO-cursussen georganiseerd.
Voor de afdeling Tracing in Castricum zijn ook nieuwe medewerkers 
welkom. Het tracingteam probeert mensen te helpen die op zoek 
naar vermiste familieleden in oorlogsgebieden. Het kunnen spreken 
van Engels en/of Frans is hierbij een vereiste. Het kunnen werken 
met de computer is een pré. 
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen, kan langsgaan of een afspraak maken bij de Vrijwilligers Vaca-
turebank, onderdeel van Stichting Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. Het telefoonnummer is 0251-65 65 62. De vaca-
turebank is ook te vinden op www.welzijncastricum.nl.
Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste vacatures kan zich 
abonneren op het ‘Vacaturebank Nieuws’. Een mail naar vcc@wel-
zijncastricum.nl is voldoende.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Nieuwe tarieven veerpont ingegaan

Schoolkinderen gaan als 
eersten met de pont over
De Woude - Onder het toeziend 
oog van de inwoners van de 
Woude hebben hoogheemraad 
Kees Stam, dorpsraadsvoorzitter 
René Hoogland, wethouder Bert 
Meijer en tientallen kinderen het 
startsein gegeven voor de nieu-
we tarieven voor veerpont de 
Woude. Ze zijn gemiddeld enke-
le dubbeltjes gestegen, op he-
le bedragen afgerond en om het 
overzichtelijker te houden is het 
aantal kaartsoorten verminderd. 
Voor de kinderen verandert er 
niets: zij blijven gratis overvaren.
De tarieven zijn vastgelegd in 
een veergeldverordening van 

Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier: de beheerder 
en, sinds begin dit jaar, ook de 
exploitant van de veerpont.
In goed overleg met de dorps-
raad, gemeente Castricum en 
andere betrokkenen zijn de ta-
rieven tot stand gekomen. Op 19 
mei  heeft het algemeen bestuur 
van het hoogheemraadschap 
hier akkoord op gegeven.
Een tariefsverhoging was nood-
zakelijk om deze pont in de vaart 
te houden. Omdat het hoog-
heemraadschap de onderhouds-
kosten en exploitatie zo weinig 
mogelijk op alle inwoners van 

Schoolkinderen en bestuurders vieren de eerste vaart.

Noord-Holland wil afwentelen, is 
ervoor gekozen dat degene die 
gebruikt ook (een deel) betaalt. 

Van roeiveer tot vrijvarende 
pont  
De droogmaking van het grote 
Schermermeer (1633) en de klei-
nere Starnmeer (1643) maak-
te de aanleg van nieuwe uitwa-
teringskanalen naar zee noodza-
kelijk. Daarom werd dwars door 
de Woude een vaart gegraven 
die weer aansloot op de Nauer-
nasche vaart naar het IJ. Hier-
door werd De Woude in twee de-
len gesplitst. De westelijke helft 
of Westwouderpolder was door 
de nieuwe vaart alleen over wa-
ter bereikbaar. Eerst regelde ie-
dereen die over wilde dat zelf 
met een eigen boot. Uiteindelijk 
willen steeds meer mensen over 
en komt er een roeiveer. Om-
dat deze geen auto’s kon ver-
voeren wordt de roeiveer ver-
vangen door een zelfbedienende 
kabelpont. De pont was eigen-
dom van de Westwouderpolder, 
in 1977 is dit opgegaan in Water-
schap Het Lange Rond, de voor-
ganger van het hoogheemraad-
schap. De zelfbediening gaf ge-
regeld moeilijkheden, in 1964 
voer er een schip tegen de ka-
bel aan. De oplossing werd ge-
vonden in de heer Betjes. Hij zou 
voortaan de pont bedienen. In 
1969 werd hij opgevolgd door 
pontbaas de heer Simon Helder. 
In 1998 is de kabelpont vervan-
gen door de huidige vrijvaren-
de pont. De familie Helder is nog 
steeds verbonden met de pont, 
op dit moment bedienen vader 
Cor en dochter Sylvia de pont.

Open Podium en Kunstmarkt
Castricum - Op 19 en 20 juni zal 
er op het plein bij Toonbeeld van 
11.00 tot 17.00 uur weer een gro-
te kunstmarkt worden georgani-
seerd. Een markt waar kunste-
naars uit Castricum en omgeving 
hun waar kunnen verkopen. De-
ze markt vindt plaats tijdens en is 
onderdeel van de inmiddels zeer 
bekende KunstFietsRoute. Infor-
matie over het huren van een 
kraam en een aanmeldingsfor-
mulier kan men vinden op www.

toonbeeld.tv. Ook dit jaar is er 
weer een podium waarop muzi-
kanten kunnen optreden. Leer-
lingen en ensembles van Toon-
beeld maar ook andere muzikan-
ten uit Castricum die zich eens 
willen laten horen. 
Aanmelden voor een optreden 
kan een aanmeldingsformulier in 
te vullen en te sturen naar Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6 te 
Castricum. Ook dit formulier is te 
vinden op www.toonbeeld.tv.

Juan Hofland Uitblinker 
van ROC Nova College
Castricum - Woensdag 2 ju-
ni is Juan Hofland uitgeroepen 
tot Uitblinker 2010 van ROC No-
va College. De jury was onder de 
indruk van zijn inzet en presta-
ties tijdens zijn stages in Surina-
me en Ghana voor de CIOS-op-
leiding Sport- en Bewegingsco-
ordinator.
Juan (20 jaar uit Castricum) 
moest het opnemen tegen vier 

andere kandidaten die door me-
dewerkers en cursisten van het 
Nova College waren voorgedra-
gen. Ed van den Berg, juryvoor-
zitter en lid van het College van 
Bestuur van Nova College: “Het 
viel niet mee een keuze te maken 
en de Nova Uitblinker van 2010 
te kiezen. De kandidaten blinken 
stuk voor stuk uit door hun en-
thousiasme, betrokkenheid, in-

zet, vakkundigheid en de juis-
te beroepsmentaliteit. De stage 
van Juan in Ghana bij een wees-
huis gaf de doorslag. De maat-
schappelijke en sociale betrok-
kenheid die hij hiermee heeft 
getoond, maakte veel indruk. En 
ook de ondernemingszin die hij 
heeft laten zien en waarmee hij 
voor werk en inkomsten heeft 
gezorgd.”
Op de feestelijke bijeenkomst op 
het Bestuursbureau van het ROC 
Nova College aan de Buitenrust-
laan kreeg Juan de Apple Mac-
book uit handen van Eva Rijs van 
Start at Rabobank en lid van de 
uitblinker-vakjury. Bovendien is 
hij de Nova-kandidaat voor de 
verkiezing van de landelijke uit-
blinker georganiseerd door de 
MBO Raad als afsluiting van de 
6-daagse van het beroepsonder-
wijs in oktober.
De MBO Raad heeft verschil-
lende criteria opgesteld waar-
aan de landelijke uitblinker moet 
voldoen. De belangrijkste daar-
van zijn dat de uitblinker aan 
zijn laatste jaar bezig is en dat 
het niet alleen gaat om goede 
cijfers, maar vooral om de extra 
dingen die de uitblinker op zijn 
stageplek heeft laten zien. Maar 
voor Nova College was de Nova-
merkbelofte zeker zo belangrijk. 
Is de kandidaat gegroeid in zijn 
of haar beroep en als mens? Op 
basis van die criteria heeft de ju-
ry punten uitgedeeld. 

Juan Hofland (2e van links), cursist CIOS Sport- en Bewegingscoör-
dinator, straalt nadat hij is uitgeroepen tot Nova Uitblinker 2010. Foto-
graaf: Marisa Beretta.

Clusius leerlingen bouwen 
boot in een recordtempo 
Castricum - Het is het Clusius College een bijzonder groot genoegen 
mee te kunnen delen dat de boot die door de leerlingen van het Clusi-
us College gebouwd is, klaar is. Na weken van heel hard werken en het 
overwinnen van de nodige tegenslagen is het gelukt in recordtijd de 
boot te lassen, slijpen, schuren en schilderen. Op dinsdag 15 juni 15.00 
uur wordt de boot op het schoolplein aan de Oranjelaan gedoopt door 
burgemeester Emmens-Knol.
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Jongerenproject onder- 
steund door de Rabobank
Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum heeft voor het jon-
gerenproject in de oude Molen-
weidschool financiële ondersteu-
ning gekregen uit het Coopera-
tiefonds van Rabobank Noord-
Kennemerland. Op maandag 31 
mei werd hiervoor een cheque 
uitgereikt aan de Stichting Wel-
zijn Castricum tijdens de leden-
bijeenkomst van de bank in Eg-
mond aan Zee. Door de bijdra-
ge van 5000 euro kan het vol-
gende gerealiseerd worden: het 
aanschaffen van een poolbiljart, 

bokszakken en gereedschap 
voor het sport- en activiteiten-
project. De Oude Molenweid-
school is een plek waar jonge-
ren die vaak op straat te vinden 
zijn welkom zijn en waar activi-
teiten worden geboden die jon-
geren vooral zelf kunnen ontwik-
kelen. Er zijn al activiteiten zo-
als kickboksen, tafeltennissen 
en darten, de geplande activitei-
ten zoals onder andere sleutelen 
aan fietsen, scooters en com-
puters kunnen nu gerealiseerd 
worden.

Jongeren nemen het poolbiljart in gebruik.

Korenfestival Akersloot
Akersloot - Zondag 13 juni is 
het feest in Akersloot, een muzi-
kaal feest. Maar liefst 300 leden 
van tien pop/musicalkoren zullen 
tijdens een vijf uur durend pro-
gramma op het Wilhelminaplein 
hun muzikale kunnen ten geho-
re brengen. Een half open podi-
um zorgt ervoor dat men vanaf 
de aanwezige terrassen kan ge-
nieten van een heel divers genre 
van koormuziek. 
Nummers onder andere van The 
Supremes, Aretha Franklin, Ca-
ro Emerald, En Vogue en nog ve-
le andere nationale en interna-
tionale nummers. Soms zelf ge-
arrangeerde nummers of een 
meerstemmige uitvoering van 
het origineel. De eerste koren 
zullen deze dag gaan optreden 

vanaf 14.00 uur tot 19.00 uur.  Het 
Akersloter Aquariuskoor is een 
van de koren die deelnemen aan 
het festival. Met als thuisbasis 
de rk kerk op een kleine 100 me-
ter van het plein. Horecaonder-
nemers Levering van De Vriend-
schap en Sander van ’t Hoorntje 
zijn blij met het initiatief van Rob 
Dekker (Aquariuskoor). 

Akersloot had in het verleden 
bijna tweewekelijks een leuk 
evenement om naar uit te kij-
ken, het initiatief van het Koren-
festival is dan ook met open ar-
men ontvangen. De beide onder-
nemers zijn dan ook sponsor van 
deze dag. Voor het volledige pro-
gramma zie www.hoorntje.nl/ko-
renfestival.Vrijwilligers knappen bin-

nentuin Dijk & Duin op

Castricum - Tien vrijwilligers 
hebben de tuin van Dijk & Duin 
opgeknapt. De binnentuin is het 
middelpunt van de woongroep 
voor verstandelijk gehandicapte 
ouderen op Dijk & Duin. Helaas 
ontbreekt de mankracht voor 
goed onderhoud, laat staan op-
knappen van de tuin. De oude-
ren keken daarom dagelijks te-
gen een sombere tuin aan. Dit 
was voor de vrijwilligers reden 
de tuin een grondige remake te 
geven. 
Het opknappen van de tuin was 

voor de vrijwilligers een feeste-
lijke afsluiting van hun training 
‘Communicatie, interactie en ma-
nagementvaardigheden’ bij Van 
Harte & Lingsma. Tijdens dit pro-
ject konden zij de geleerde vaar-
digheden direct in praktijk bren-
gen. De vrijwilligers zijn afkom-
stig van verschillende organi-
saties, te weten de politie, ASR, 
Yacht, Ministerie van Onderwijs, 
Agentschap NL, gemeente Den 
Haag en RWE. Deze organisa-
ties waren tevens sponsor. Gert 
Weerman, docent VMBO-Groen 

op het Clusius College, gaf de 
groep ter inspiratie een lezing 
over tuinaanleg. Daarna was het 
tijd voor het handwerk, zoals het 
verwijderen van onkruid en het 
opknappen van de plantenbak-
ken en borders. Mede dankzij de 
bijdrage van tuincentrum Sap uit 
Heemskerk staat de tuin nu vol 
met kleurige nieuwe bloemen.
Tijdens het opknappen staken 
de bewoners en personeelsle-
den hun enthousiasme niet on-
der stoelen of banken: ‘Ik erger 
me al tijden aan de tuin’. Zij kwa-
men dan ook regelmatig kijken 
en een praatje maken. De bewo-
ners hadden zelfs een favoriete 
tuinman: ‘die leuke politieman’. 
Ter afsluiting van de dag had 
de groep een leuke mededeling 
voor Dijk & Duin. Om de nieuwe 
tuin niet binnen korte tijd weer 
te laten overwoekeren door on-
kruid, komen groepen van het 
Clusius College op regelmatige 
basis onderhoud plegen.
Aan het einde van de dag was ie-
dereen tevreden. De vrijwilligers 
met een geslaagde afsluiting van 
hun training. De KWF Kanker-
bestrijding, want het resteren-
de sponsorgeld is overgemaakt 
naar het project Alpe D’Huzes 
van het KWF. En niet op de laat-
ste plaats, de bewoners en het 
personeel van Dijk & Duin met 
de nieuwe prachtige tuin. 

PWN en horeca promo-
ten samen kraanwater
Regio - Samen met strandpavil-
joenhouders en restauranthou-
ders start PWN Waterleidingbe-
drijf Noord-Holland deze zomer 
de actie Kraanwater voor Rwan-
da. PWN probeert op allerlei ma-
nieren het drinken van kraanwa-
ter te stimuleren. Een project dat 
hierbij aansluit is om in horeca-

gelegenheden het drinken van 
kraanwater ‘op de kaart’ te zet-
ten. De opbrengst van de actie 
wordt gebruikt voor de bouw van 
watertappunten in Rwanda. 
Kraanwater wordt door de deel-
nemende horecaondernemers 
als karaf op de menukaart gezet. 
Deelnemende bedrijven krijgen 

Elly Kroezen-Dubbeld van strandpaviljoen De Kust in Wijk aan Zee 
is een van de initiatiefnemers en deelnemer aan de actie Kraanwa-
ter voor Rwanda.

voor het uitschenken van het 
kraanwater van PWN speciale 
waterkaraffen. Van de opbrengst 
van elke verkochte karaf kraan-
water wordt door de deelnemers 
1 euro overgemaakt naar PWN. 
PWN verdubbelt dit bedrag en 
investeert dit in de bouw van wa-
tertappunten in Rwanda. 

In Rwanda halen mensen hun 
drinkwater nog steeds uit ver-
vuilde bronnen. Of lopen ze 
enorme afstanden om water te 
halen, soms wel 15 kilometer per 
dag, waardoor ze geen tijd heb-
ben voor school of andere acti-
viteiten. Daarom wil de Rwan-
dese regering dat de hele be-
volking in 2020 toegang tot vei-
lig drinkwater en sanitaire voor-
zieningen heeft. Het regionale 
waterleidingbedrijf Aquavirunga 
sluit dorpen aan op het bestaan-
de waterleidingnet door publieke 
tappunten in dorpen te bouwen. 
Eén tappunt voorziet ruim 150 
huishoudens (600 tot 900 men-
sen) van water. Als mede-eige-
naar van Aquavirunga is PWN 
hier nauw bij betrokken. 

Deelnemende horeca
Vanaf juni schenken de volgende 
strandpaviljoenhouders kraan-
water: De Kust, Aloha, Deining, 
Jaffa en Zoomers. Ook restau-
rant De Kruisberg, Bob’s en De 
Vergulde Wagen zijn van start 
gegaan.
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Red Stars in de achtervolging
Castricum – De vijfde thuis-
wedstrijd op rij heeft Red Stars 
eindelijk weer de volle winst op-
geleverd. Nummer twee Double 
Stars Heiloo kreeg op bezoek bij 
de nummer drie met 14-8 ervan 
langs.
De uitslag oogt echter geriefe-
lijker dan de wedstrijd zelf. De 
gasten uit Heiloo kregen vrij-
wel iedere inning spelers op de 
honken en sloegen liefst zestien 
honkslagen. Al in de eerste in-
ning benadrukte de ploeg de ho-
ge stand op de ranglijst en nam 
brutaal een 0-4 voorsprong. Na-
dat Red Stars bekomen was, trok 
het de stand gelijk met een be-
langrijk aandeel van Maarten de 
Ruijter en Rick Zonneveld. Zij 

sloegen ieder een tweehonkslag. 
Red Stars bouwde hierna een 
voorsprong van 10-4 op, waar-
bij ook Mark Kuijper en Arjan 
van der Kort voor een tweepit-
ter tekenden. In de zevende in-
ning had de Castricumse honk-
balploeg alle reden om in paniek 
te raken, toen Double Stars na 
vijf honkslagen op rij gevaarlijk 
dichtbij kroop: 10-8.
De verdediging hield zich echter 
staande, terwijl aanvallend punt 
na punt erbij werd gesprokkeld. 
Niek Kuijs onderscheidde zich 
daarbij, door met een tweehonk-
slag een kroon te zetten op zijn 
in totaal vier honkslagen van die 
middag. Coach Daan Kuijper zag 
een lichtpuntje, na twee span-

nende verliespartijen tegen de 
onbedreigde koploper Bears en 
een moeilijk te verkroppen uit-
glijder tegen Olympia. “Toen we 
na een paar minuutjes spelen te-
gen een 0-4 achterstand aan-
keken, kneep ik hem behoor-
lijk. Maar daarna zag ik het ou-
de Red Stars weer in actie: niks 
toestaan in het veld en de tegen-
stander breken met geconcen-
treerd slagwerk.”
Red Stars speelt zaterdag een 
uitwedstrijd tegen Olympia Haar-
lem en heeft wat recht te zetten, 
want het verloor twee weken te-
rug onverwachts met 5-10. De 
eerste thuiswedstrijd is zondag 4 
juli, om 14.00 uur tegen Sparks 
Haarlem.

Vrijwilligersdag van Vitesse 
prachtig slot voetbalseizoen 
Castricum - Traditioneel wor-
den de vrijwilligers van Vites-
se aan het einde van een sei-
zoen in het zonnetje gezet voor 
hun inzet. Dit jaar was gekozen 
voor een geheel nieuwe opzet, 
waarbij de vrijwilligers in team-
verband niet alleen getest wer-
den op behendigheid, maar ook 
op historische kennis over zo-
wel de omgeving rond de Puik-
man als over Castricum in oor-
logstijd. Mede door het prachti-
ge weer werd het een uiterma-
te geslaagde en sfeervolle afslui-
ting van het voetbalseizoen.
Op het middagprogramma ston-
den een zestal behendigheidspel-
letjes op Vitesse-terrein, waarbij 
uiteraard al de nodige punten te 
verdienen waren. Ook kregen al-
le teams een puzzelwandeltocht 
voorgeschoteld vanaf de Puik-
man langs het ontmoetingscen-
trum van Oud-Castricum en het 
oude terrein van de Castricumse 
Rugbyclub, waarna de tocht via 
de Zanderij, het Kijk-Uit en On-
derlangs eindigde onderaan de 
Papenberg. Ook tijdens de wan-
deling moesten vele vragen wor-
den beantwoord. Zo moest bij de 

‘Duynkant’ de indrukwekkende 
expositie ‘Castricum in oorlogs-
tijd’ worden aangedaan, waarbij 
men een kwartier de tijd kreeg 
om antwoorden te vinden op een 
aantal specifieke vragen over de 
oorlogsperiode. 
Ook waren vele vragen over Cas 
RC, waarbij een aantal teams 
volop gebruik maakte van hulp-
lijnen en/of blackberry’s. Onder-
aan de Papenberg volgde nog 
een specifieke vragenlijst over 
de eigen vereniging, wat ook 
weer vele hoofdbrekens kostte.
Na het middagprogramma zat 

Eerste jeugdteam van Bakkum/
GP Groot wordt kampioen
Bakkum - Op de laatste dag 
van de landelijke zondagcompe-
titie heeft het eerste jeugdteam, 
dat in de tweede klasse uitkwam, 
beslag weten te leggen op de 
kampioenstitel en daarmee pro-
motie naar de eerste klasse ge-
realiseerd. Het team won met 

De hoofdmacht van Tennisclub Bakkum dat zijn plek in de eerste klas-
se met uitstekend tennis consolideerde. (v.l.n.r.: Bart-Jan de Kreuk, 
Kim van der Horst, Ralph Knol, Michelle Broersen, hoofdtrainer/coach 
GeertKoeman en Ruud Vis).

maar liefst 8-0 van Alkmaar 4 en 
is daarmee onbereikbaar gewor-
den voor naaste titelconcurrent 
Uitgeest, dat nog een wedstrijd 
te spelen heeft. Kampioenskan-
sen zijn er nog voor het senio-
renteam Bakkum/Triangel 4, dat 
uitkomt in de derde klasse. 

de stemming er helemaal in, en 
tijdens het nuttigen van de eer-
ste alcoholische versnaperingen 
werd er nog uitgebreid gedis-
cussieerd over de spelletjes en 
alle antwoorden. Rond een uur 
of zes volgde een barbecue.
Na de prijsuitreiking volgde op 
het terras buiten nog een mu-
zikaal optreden van een van de 
vrijwilligers, Jan Zoontjes, waar-
na rond een uur of half 11 een 
einde kwam aan een, mede door 
het schitterende weer, zéér ge-
slaagde Vrijwilligersdag bij Vi-
tesse.

Tweede gemengd zater- 
dagteam TVC kampioen
Castricum - Het tweede ge-
mengde team van TV Castricum 
is zaterdag 5 juni kampioen ge-
worden in de derde klasse door 
op de laatste dag het tweede 
team van Bakkum in Bakkum 
met 5-0 te verslaan.
Castricum begon zaterdag met 
één punt voorsprong op de con-
currenten Assumburg en Bak-
kum. Alles was dus nog moge-
lijk op de laatste speeldag. As-

sumburg won weliswaar ook met 
5-0 van Assendelft, maar dit was 
toch niet voldoende om Castri-
cum te achterhalen. Daardoor 
sloot de kampioensploeg van 
TVC de competitie af met zes 
overwinningen en slechts één 
nederlaag. 
Bij terugkomst op het park ‘Berg 
en Bal’ mocht het team op een 
vol terras de bloemen van de 
voorzitter in ontvangst nemen.

Het kampioensteam v.l.n.r: Danielle Veenman, Vahid Jalali, Greta de 
Flart, aanvoerder Willem Seignette, Margret Balk en TVC-voorzitter Jos 
Verkleij. 
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MHCC meisjes C7 kampioen
Castricum - Afgelopen zaterdag werd het team van de meisjes C7 
MHCC kampioen. De laatste wedstrijd wonnen zij met 10-0 van Zand-
voort C1.

Inspiratieloos Helios ver-
liest van kampioen OKV
Castricum - Helios heeft tegen 
de kampioen OKV uit Oostzaan 
een onnodige nederlaag gele-
den. Vanaf het eerste fluitsignaal 
liepen de korfballers uit Castri-
cum achter de feiten aan. Na een 
paar minuten stond Helios ach-
ter en het lukte de ploeg niet om 
er een spannende laatste wed-
strijd van te maken.
In de rust was de stand 8-5 in het 
nadeel van Helios. In de tweede 
helft viel er weinig te beleven Er 
werden weer veel kansen gemist. 

Helios was wat betreft het veld-
spel niet veel minder dan OKV, 
maar het lukte de Castricum-
mers niet om een vuist te ma-
ken. Voor beide teams stond er 
weinig  meer op het spel. OKV is 
overtuigend kampioen geworden 
en Helios wordt gedeeld tweede 
met ADOS uit Hoorn. 
Helos richt zich op dit moment 
op het komende seizoen. Er stro-
men veel junioren door na de se-
nioren. Hierdoor kan er in het 
nieuwe seizoen een strenge se- Woemiteam kampioen

Akersloot - Eind mei zijn de 
spelers en speelsters van het 
Woemieteam van TV Akersloot 
tot en met 12 jaar kampioen ge-
worden. Na vier overwinnin-
gen, een gelijkspel en een ne-
derlaag hadden de Akersloters 
de meeste punten en lieten Uit-
geest, de Spatter en Hulstenaar 
achter zich. Door dit kampioen-
schap, plaatsten zij zich voor de 

halve finale van de districtkam-
pioenschappen, die eind juni ge-
speeld worden tegen Grootslag 
uit Grootebroek. 
Het team bestaat uit: Stephan 
Smit, Sanna Strijker, Julia Buur, 
Laura Schoon en Bart Vrouwe. 
Ook Gijs Beentjes is een beetje 
kampioen geworden, omdat hij 
tijdens een blessure van Step-
han, de honneurs waarnam.

Gerhard Tromp wint Breuil

Castricum - Met 212 duiven in 
de manden werd er een begin 
gemaakt aan de derde midfond-
vlucht. Omdat de afstand al bo-
ven de 350 kilometer ligt werd er 
al donderdagavond ingemand.
De winnende duif viel bij Ger-
hard Tromp met een snelheid 
van 1325 meter per minuut, een 

Knappe toernooiprestaties 
van TC Bakkum speelsters
Bakkum - Onlangs boekten Kim 
van der Horst (21), lid van het 
1ste zondagteam van Tennisclub 
Bakkum, en Michelle van der 
Drift (9) een opmerkelijke pres-
tatie in de toernooien waaraan 
zij deelnamen. 

Kim van der Horst kwam uit in 
het Dr. Van Leeuwen Nationale 
Ranglijst Toernooi 2010 in Em-
men. Kim, als zevende geplaatst, 
bereikte de finale damesenkel-
spel en moest het daarin op-
nemen tegen de als derde ge-
plaatste Babs van Kampen. Kim 
begon hoopvol aan de par-
tij en pakte de eerste set met 6-
2. Daarna nam Babs het heft in 

handen en bleef Kim met 6-2, 6-
2 de baas. Samen met Gaby Bee-
len, trad Kim ook aan in de finale 
van het damesdubbel tegen Re-
nee Reinhard en Gina Spek, aan 
wie zij de eindzege moesten la-
ten met 6-4, 6-3.
Deze prestatie leverde Kim de 
35ste plaats op de KNLTB Da-
mes Enkel Ranglijst op. 

Michelle van der Drift (9) be-
reikte de finale van de District 
Jeugdkampioenschappen 2010 
in het meisjesenkelspel tot en 
met 10 jaar. In de finale kwam zij 
uit tegen de als eerste geplaatste 
Panteha Ardami. Panteha bleek 
nog net een maatje te groot voor 
Michelle en pakte de titel met 6-
1, 6-3. 

Louis ‘Speler van het Jaar’
Castricum - Louis Jansen is 
door FC Castricum gekozen tot 
Speler van het Jaar. 
Op de buitengewone feestelijke 
slotavond werd Louis gehuldigd 
vanwege zijn fenomenale pres-
taties van het afgelopen seizoen. 
In technisch en tactisch opzicht 

Toernooien bij TVC
Castricum - Zondag 13 juni 
wordt het ouder-kindtoernooi 
gespeeld bij TV Castricum. Ie-
dereen mag tegen elkaar spelen, 
als het leeftijdverschil maar 18 
jaar is. Er wordt zoveel mogelijk 
geprobeerd om op sterkte in te 
delen. In dezelfde week is het in-
vitatie 3-avondentoernooi en wel 
van 17 tot en met 19 juni. Hier 

kan men zich alleen als dubbel 
voor opgeven. Ook kan er gegokt 
worden op de uitslag voor de WK 
wedstrijd Nederland-Japan. Die 
is die zaterdag op groot scherm 
in de kantine te zien. De laat-
ste avond is een feestavond en 
is er een dj aanwezig. Voor beide 
toernooien geldt dat er maar een 
van de twee spelers lid moet zijn 
van TVC. Inschrijven via www.tv-
castricum.nl.

zeer goede prestatie. De win-
nende jaarling doffer met ring-
nummer NL 09-5902674 vloog 
met een gemiddelde snelheid 
van bijna 80 kilometer per uur 
huiswaarts.
Opvallend is dat er in de uitslag 
maar liefst drie eerste getekende 
duiven in de top staan. De mel-
kers hebben het dan goed ge-
zien deze week.
Goede tweede werd Anton 
Tromp op slechts enkele secon-
den achter de winnaar. Ook Jaap 
Kaandorp had het genoegen een 
vroege duif te klokken. De strijd 
om de vierde plek werd gewon-
nen door Cees de Wildt voor Jan 
Molenaar. Ook Nico de Graaf zat 

lectie worden gemaakt voor het 
eerste, tweede en derde team. De 
trainers van het nieuwe seizoen, 
Anand Joeloemsingh en Ton van 
Duijn, zullen een hele kluif krij-
gen aan de samenstelling van 
de eerste drie teams. Zoals elk 
jaar hoopt Helios met het eerste 
team de sprong te maken naar 
de tweede klasse. Dit jaar werd 
Helios in de zaal en op het veld 
twee keer tweede. Men verwacht 
dat er in het volgend seizoen een 
kampioenschap zit. 

er zeer goed bij en deed goede 
zaken deze vlucht.
In de middenmoot zijn Sander 
de Graaf, Arie Hageman en Cor 
Sprenkeling terug te vinden. Bert 
Bark en John Hardebol sloten de 
rij van prijsvliegende duiven.
De liefhebbers van de verre 
vluchten hadden de vlucht van-
uit Bordeaux l (950 km) op het 
programma staan.
Verrassende winnaar werd hier 
Frans Glas. Goede tweede werd 
Wim Glas voor Cor Schermer.
Niet alle duiven bereikten zater-
dag hun hok maar op zondag-
morgen bleken de laatste alsnog 
de weg naar hun huis gevonden 
te hebben.

stond de geroutineerde verde-
diger van FC Castricum als een 
blok. 
Mede dankzij Louis Jansen kwa-
lificeerde FC Castricum zich voor 
de nacompetitie, waarin het op 
ongelukkige wijze door Zeven-
hoven werd uitgeschakeld. Na 

Maarten Jurrjens is Louis bij FC 
Castricum de tweede Speler van 
het Jaar. Glunderend nam Louis 
de prijs in ontvangst. “Hier had 
ik min of meer al op gerekend”, 
sprak hij met een knipoog rich-
ting ploeggenoten. “Ik hoop dat 
ik volgend seizoen wat meer te-
genstand krijg.” (Foto: Han de 
Swart)

Akersloot - Zondag 13 juni is 
de Weide Natuur Wandeling 
van wandelvereniging WSV Vin-
keveen. De tocht is 15 kilome-
ter. Vertrek om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn welkom. Voor inlichtingen: 
Tinie Leijen 0251-315137 of Kees 
Deijlen 0251-310715.

Amak wandelt
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Tentoonstelling cursisten Kuilart
Uitgeest - Stichting De Nieuwe 
Kuil houdt van vrijdag 25 juni tot 
en met zondag 27 juni de Kuilart-
tentoonstelling van werkstukken 
die door de deelnemers aan de 
verschillende cursussen zijn ver-
vaardigd.
De tentoonstelling vindt plaats 
in het Culturele Centrum aan de 
Hogeweg 8, naast de bibliotheek 
in Uitgeest, De openingstijden 
zijn op vrijdag tussen 19.00 en 
21.30 uur en op zaterdag en zon-
dag van 11.00 tot 17.00 uur.   Tij-

dens de tentoonstelling kunnen 
bezoekers zich laten informeren 
over de nieuwe cursussen in het 
seizoen 2010– 2011 en zich hier-
voor in schrijven. Het cursuspro-
grammaboekje is hier, maar ook 
vooraf in de bibliotheek en in het 
gemeentehuis, verkrijgbaar. De 
tentoonstelling wordt met sfeer-
volle muziek opgeluisterd, op za-
terdag 26 juni door Bodhi Ba-
byn en op zondag door duo The 
O’Marrich. Bezoekers worden in 
de gelegenheid gesteld om hun 

Uitgeester Kunstroute
Uitgeest - Op zondag 27 juni 
vindt de tweede Uitgeester Kuns-
troute plaats die voert langs een 
vijftiental ateliers en tentoonstel-
lingsruimten in Uitgeest.
Een informatiefolder over de-
ze Kunstroute is gratis verkrijg-
baar aan de balie van de bibli-
otheek en in het gemeentehuis 
van Uitgeest. Tevens zal de folder 
op zondag 27 juni bij de deelne-
mende exposanten. De kunst-
route is te bezoeken van 11.00 
tot 17.00 uur.
Bij boerderij De Valbrug, locatie 
nummer elf, kan men tevens de 
expositie Uit de Kunst bezoeken 

met als onderwerp ophaalbrug-
gen (valbruggen). Op de exposi-
tielocatie Erfgoedpark de Hoop 
verzorgt docente Josine van Os 
een workshop Schilderen met 
acryl tussen 10.30 en 16.00 uur. 
De deelnamekosten zijn 20,00 
euro indien men gebruik maakt 
van eigen materiaal en € 25,00 in-
clusief materiaal. 
Aanmelden vóór 21 juni op e-
mail: josinevanos@hotmail.com  
of  telefonisch 06 24773508.
Voor meer informatie over de 
cursussen en overige activitei-
ten: www.denieuwekuil.nl of te-
lefoon 0251 311776. 

waardering over de tentoon ge-
stelde werkstukken kenbaar te 
maken. De werkstukken zijn 
hiertoe in twee categorieën in-
gedeeld:  schilderijen en overige 
kunstzinnige creatieve uitingen.
Op een in te vullen strookje no-
teert men in beide categorieën, 
de mooiste drie werkstukken.   
Na afloop van de tentoonstel-
ling worden, met de toegeken-
de waarderingspunten, de pu-
blieksprijzen voor de exposeren-
de cursisten bepaald.

Havermout de winnaar
Uitgeest - Bij korfbalvereniging 
Voluit werd zaterdag een straten-
volleybaltoernooi georganiseerd. 
Zes teams speelden in een com-
petitie tegen elkaar en zorgden 
voor veel spanning. Uiteindelijk 
werd het team Havermout win-

naar. Zij mogen een jaar lang 
het felbegeerde stratenbord in 
de Kleis ophangen. De volledige 
uitslag van het toernooi: 1: Ha-
vermout, 2: Nubouw, 3: ’t Smur-
fenteam, 4: Correctie op veld 3, 5: 
De Flierefluiters, 6: Rotzooi. 

TCU 2 handhaaft zich in vierde klasse
Uitgeest - De tenniscompeti-
tie zit er alweer op. Nadat zij een 
aantal jaren als het vierde ac-
tief waren, vond de Tennis Club 
Uitgeest (TCU) het dit jaar zaak 
dat zij als tweede de club verte-
genwoordigden. Het vertrouwen 
dat ze kregen is zeker niet ge-
schaad. 
Afgelopen zaterdag was de ze-
vende en laatste wedstrijd van 
het seizoen. Voorafgaand aan 
de wedstrijd werd een keurige 
tweede plaats ingenomen, maar 
met de koploper in het verschiet 
was wel duidelijk dat er een aan-
tal plekken gedaald zou worden. 
Omdat de tegenstander (Krom-
menie) vorige week al kampioen 

was geworden had  aanvoerder 
‘San Marco’ een feestopstelling 
bedacht. Frank Klein had zijn en-
kelspel aan Sebbie Brandjes af-
gestaan. En de trouwste suppor-
ter (al acht jaar week-in-week-
uit) Ruud Konijn mocht ook een 
enkelspelletje meepikken. Men-
no Kuik ging aan de bak als eer-
ste enkel. Maar het was Krom-
menie dat aan het langste ein-
de trok: 0-1. Daarna ging Mark 
Bonekamp de baan op. Hij kreeg 
een aantal kansen maar na on-
geveer 1,5 uur verliet hij zonder 
punten de baan: 0-2. Ruud bleef 
na drie games en wat slidings  na 
een uitglijder liggen op de baan; 
een serieuze blessure.  De stand: 

0-3. Vervolgens was het de beurt 
aan Sebbie; zijn eerste officiële 
wedstrijd. Helaas: 0-4. Maar ge-
lukkig hadden Robin van Rijssel 
en Don van der Kleij wel hun dag 
als eerste dubbel. Na 6-3 en 6-4 
stond het dan toch echt 1-4. Als 
tweededubbel kwamen Sebbie 
en Marco de baan op. Een ware 
thriller was het resultaat, veruit 
de beste partij van de dag werd 
na een bloedstollende tiebreak in 
de derde set (14-16) verloren. Na 
een terechte 5-1 nederlaag zocht 
TCU 2 troost in bier.Voor de ge-
legenheid hadden ze champag-
ne meegenomen om het kampi-
oenschap van de tegenstanders 
te vieren. 

Uitgeest - Op zaterdag 12 ju-
ni zullen niemand minder dan 
Sascha Visser en Jeroen Post live 
op het podium van Bobs staan. 
Sascha Visser heeft het pro-
gramma Wakker worden met 
Sascha gepresenteerd, waar hij 
met TMF-kijkers de nacht door-
bracht op gekke (en vaak verbo-
den) plekken. Jeroen Post is ex-
lid van de boyband Velvet en ex-
TMF VJ. Ook Ferri Somogyi is van 
de partij, net zoals Bob’s dj-team. 
Bobs is vanaf 23.00 uur toegan-
kelijk voor een publiek van 16 
jaar en ouder.
Zaterdag 19 juni zal in Club Pla-
net de Final Exam plaatsvinden 
met dj’s Vato Gonzalez en Walta. 
Het feest begint om 21.00 uur. 
Entree 10,00 euro. 

Jeroen Post en 
Sascha in Bobs

Jeroen Post komt naar Uitgeest. 

Toernooien voor hockeyers
Uitgeest - Afgelopen zater-
dag vond het toernooi Jongste 
Jeugddag plaats bij MHCU. Al-
le 8D, E en F teams zwermden 
uit over het district om dit toer-
nooi te spelen. Het meisjes E2 
team mocht thuis spelen. Zestien 
teams vochten in diverse poules 
om de eer. Het lukte het team  
niet om een van de hoofdprijzen 
in de wacht te slepen. 
Het jongens C1 team had zich 
ingeschreven voor een meer-
daags toernooi bij Kraaien. Zij 
moesten de strijd aanbinden met 
zes andere jongensteams. Voor-
al de zaterdag kwamen de jon-
gens goed uit de verf. Met twee 
gelijke spelen en een winstpar-
tij gingen zij de nacht in. Zondag 
namen zij aan het begin van de 
eerste wedstrijd het heft in han-
den door een voorsprong te ne-
men en deze niet meer uit han-
den te geven. De volgende twee 

wedstrijden waren zwaar en de 
vermoeidheid begon de man-
nen steeds meer parten te spe-
len. Beide partijen werden ver-
loren. Na het berekenen van de 
punten bleken ze toch een plaats 
veroverd te hebben in die troost-
finale en zo moest er onder aan-
moediging van inmiddels toege-
stroomde supporters nog een 
wedstrijd afgewerkt worden. 

De jongens hadden er blijkbaar 
weer moed voor, want er werd 
fantastisch gespeeld en MHCU 
maakte de openingstreffer. Jam-
mer genoeg kwam de tegen-
stander in de slotfase langszij 
waardoor uiteindelijk een straf-
ballensessie de doorslag moest 
geven voor de winst. Het duurde 
echt tot de vijfde strafbal voor-
dat de winnaar bekend was en 
dat was niet MHCU. Een vierde 
plaats was het resultaat.

Lezing over bomaanvallen
Regio - Op zondag 13 juni is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk, een le-
zing over de bomaanvallen op de 
Duitse Schnellboot-bunkers in 
IJmuiden. 
De lezing wordt gegeven door de 
heer Hans Nauta die zeer des-
kundig is betreffende de lucht-
oorlog boven Noord-Holland. Tij-
dens de lezing worden origine-

le film beelden en foto’s van de 
aanvallen getoond. De lezing be-
gint om 14.00 uur in de presen-
tatieruimte van het museum. Het 
museum is open tussen 10.00 en 
17.00 uur te bezoeken.
Toegang: Volwassenen 2,50 eu-
ro, kinderen van 8 tot 12 jaar, 
1,50 euro, kinderen jonger dan 8 
jaar gratis, houders van een Ve-
teranenpas kunnen ook gratis 
naar binnen.
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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.

Mobiele terrassen
De Projectgroep sociaal con-
tact wijk De Koog organiseert 
ook dit jaar weer mobiele ter-
rassen in de vier buurten van 
de wijk onder het motto ‘bak-
kie in de buurt’. De volgende 
keer is a.s. zaterdag 12 juni. 

Van 10.30 tot 12.30 uur is er een 
mobiel terras voor de Vrijburglaan 
en omgeving (locatie: plantsoen 
Super de Boer in de Melis Stoke-
laan). Op zaterdag 19 juni van 
10.30 tot 12.30 uur is er een ter-
ras voor de buurt Koog-Midden 
(locatie: wijkpark ter hoogte van 
de Koperwiekstraat).

Burgerlijke stand
GEBOREN
Eva Fleur Buscop, dochter van 
P.A. Buscop en I. Kerkhoven

ONDERTROUW
Ivo Snijder en Jennifer Hollen-
berg
Sietse T. Dekker en Welmoed W. 
Glijnis

Kijk op Uitgeest
Stemmen
Vandaag zijn de Tweede Kamer-
verkiezingen. Het zal u vast niet 
zijn ontgaan. Misschien heeft u al 
gestemd of gaat u straks nog even 
snel voordat de stembussen geslo-
ten worden. Maar net zoals ik ook 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
heb gedaan, roep ik u op om vooral 
te gaan stemmen. Laat uw stem 
niet verloren gaan!
De afgelopen weken hoefde je de tv 
niet aanzetten en er was een debat 
of een actualiteitenprogramma dat 
geheel in het teken stond van de 
verkiezingen. Voor de zogenaamde 
zwevende kiezer werd het er alle-
maal niet eenvoudiger op. Opval-

lend vond ik dat het in de com-
mentaren na afloop vaak niet ging 
over de inhoud van de verkiezings-
programma’s. Maar eerder of een 
lijsttrekker scherp een aanval kon 
inzetten of juist kon ontlopen. 
Op een verkiezingsdag maak ik 
altijd een rondje langs de stembu-
reaus. Als er tijd voor is maak ik 
even een gezellig praatje met de le-
den van het stembureau en ik hoor 
hoe de dag tot dan toe is verlopen. 
Ik neem ook altijd wat lekkers mee, 
want dat hebben ze verdiend. Het 
valt namelijk niet mee om een 
hele dag zitting te hebben in een 
stembureau. Het is een lange dag 
van 7.30 uur tot 21.00 uur. En na 
sluiting is het werk nog niet klaar, 
want er moet nog worden geteld. 
En zonder de stemmachines is dat 
een hele klus.

Vanavond zullen we het allemaal 
horen. Er zijn weer winnaars en 
verliezers. Uiteindelijk hoop ik dat 
we snel een nieuwe regering krij-
gen, want er moet heel wat gebeu-
ren.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Gouden bruiloft echtpaar Lotterman
De ereboog voor een gouden bruidspaar stond vorige week aan 
de Hogeweg. Burgemeester Mieke Baltus ging er 1 juni haar felici-
taties overbrengen en een boeket overhandigen aan het echtpaar 
Lotterman-Besse.

De Uitgeester Kermis heeft een rol 
van betekenis gespeeld in het leven 
van menig Uitgeester. De Beverwij-
ker Gerrit Lotterman en de Uitgees-
terse Bets Besse verging het al niet 
anders. Ze ontmoetten elkaar ruim 
een halve eeuw geleden tijdens de 
kermisdagen in een café. Van daar 
was het nog maar een kleine stap 
naar trouwplannen. De bruidegom 
was achttien, de bruid zestien toen 
ze daadwerkelijk in Uitgeest in het 
huwelijksbootje stapten.
Het echtpaar woonde korte tijd in 
bij een oma van de bruid, totdat 
aan de Meldijk 20 een klein huis 
beschikbaar kwam. De heer Lotter-
man werkte als vrachtwagenchauf-
feur, met veelzijdige taken als het 
werken met springstoffen op het 
land en onder water. Voor dat laat-
ste haalde hij met succes zijn duik-
brevet. Zijn echtgenote kreeg het al 

snel druk met haar eigen kinderen 
en als oppasmoeder in speeltuin 
Kindervreugd. Het echtpaar zou 
drie dochters, drie zoons en ook 
nog eens drie Chinese pleegkinde-
ren grootbrengen. 
Al 39 jaar woont het echtpaar Lot-
terman aan de Hogeweg. Hij geniet 
daar onder meer van zijn hobby, 
het houden van duiven, als lid van 
postduivenvereniging De vliegende 
vleugels. Een enkele keer heeft het 
gezin vakantie in het buitenland ge-
vierd, maar Drenthe was veruit fa-
voriet. En nog altijd maakt het echt-
paar korte uitstapjes in eigen land, 
als is het maar om een terrasje in 
Amsterdam te pakken.
Later deze maand geeft het gouden 
echtpaar in Beverwijk een barbe-
cuefeest voor hun vijftigjarig huwe-
lijk. Behalve de kinderen zijn daar de 
negen kleinkinderen van de partij.

Verzamelzakken plastic op 
gemeentehuis en -werf
Op de eerste dinsdag en tweede dinsdag van de maand worden 
in Uitgeest de verzamelzakken met het plastic afval opgehaald. 
Op de eerste dinsdag gebeurt dat in heel Uitgeest, behalve in De 
Koog. Op de tweede dinsdag is de inzameling uitsluitend in De 
Koog. Alle huishoudens in Uitgeest hebben in januari per post 
een tiental zakken thuis gekregen. Op het gemeentehuis en op de 
gemeentewerf zijn weer extra zakken te krijgen voor wie door zijn 
voorraad heen is. 

Aan het eind van het jaar wordt bekeken of de proef met de inzameling 
naar tevredenheid is verlopen. De ingezamelde hoeveelheden plastic heb-

ben tot nu toe al voor een aanzien-
lijke vermindering van de uitstoot 
van CO2 geleid. Bovendien bespaart 
de gemeente geld doordat er min-
der afval aan de vuilverbranding 
hoeft te worden aangeboden.

Uitgeesters kunnen ook zelf zakken 
bestellen op de website www.zak-
kenvoorplastic.nl. Deze worden dan 
gratis thuisgestuurd.



Raads- en 
commissie-

vergaderingen
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

Geen krant ontvangen?
Bel:

0251-674433

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN
FINANCIëN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op donderdagavond 10 juni in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

- Ontwerpjaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2009.
- Eerste kwartaalrapportage 2010.

VERORDENINGEN VASTGESTELD
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend dat in een openbaar register zijn opgenomen en met ingang van 
vandaag bij de publieksbalie van de gemeente Uitgeest, Middelweg 
28, Uitgeest, voor een ieder, gedurende de openingstijden van het 
Gemeentehuis, ter lezing zijn neergelegd en in afschrift tegen beta-
ling der kosten voor een ieder verkrijgbaar zijn de besluiten van de 
Gemeenteraad d.d. 27 mei 2010, tot:

1. Vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening 
Cliëntenparticipatie Wet werk en Bijstand;

2. Vaststelling van de Verordening Werkleeraanbod Wet Investeren in 
Jongeren 2010;

3. Vaststelling van de Verordening Toeslagen Wet investeren in jonge-
ren 2010;

4. Vaststelling van de Maatregelen Wet Investeren in Jongeren Uit-
geest 2010;

5. Vaststelling van de Handhavingsverordening WWB en WIJ 2010 on-
der gelijktijdige intrekking van de handhavingsverordening Wet 
werk en bijstand 2004.

De Verordeningen genoemd onder 1 t/m 4 treden in werking de eer-
ste dag na bekendmaking en met terugwerkende kracht tot 1 oktober 
2009.
De Verordening genoemd onder 5 treedt in werking de eerste dag na 
bekendmaking.

Op 1 oktober 2009 is de Wet WIJ in werking getreden. Doelstelling 
van deze wet is om jongeren te laten werken of leren, of een combi-
natie van beide. De regering wil niet dat jongeren zonder diploma of 
zonder werkervaring thuis zitten. Met deze wet moeten gemeenten 
proberen zoveel mogelijk jongeren aan een goede opleiding en een 
goede baan te helpen, zodat ze zelfstandig in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. Jongeren onder de 27 jaar worden uitgesloten uit 
de Wet werk en bijstand (WWB). Ze krijgen van de gemeente een werk-
leeraanbod. Indien dit werkleeraanbod te weinig inkomen genereert, 
kan de gemeente ambtshalve een inkomensvoorziening toekennen.

Jongeren die op 30 september 2009 nog een WWB-uitkering hebben, 
behouden hun uitkering nog tot uiterlijk 1 juli 2010 en worden daar-
na omgezet naar een uitkering op grond van de Wet Investeren in 
Jongeren. Voor deze omzetting is vaststelling van eerdergenoemde 
verordeningen noodzakelijk.

VERGUNNING WANDELTOChT
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan Harddraverij Vereniging Santpoort & Om-
streken voor het houden van een wandeltocht in het kader van het 
Dorpsfeest Santpoort. De tocht start op vrijdag 6 augustus om 20.00 
uur in Santpoort-Noord en eindigt uiterlijk op zaterdag 7 augustus 
2010. In de gemeente Uitgeest gaat de tocht langs de volgende route: 
Recreatieterrein Zwaansmeer, Lagendijk, Sluisbuurt, Meldijk, Middel-
weg, Dokter Brugmanstraat, Prinses Irenelaan, Prinses Beatrixlaan, 

Kooglaan, Plevierstraat, Benesserlaan, Sternstraat, Castricummerweg. 
Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden.

VERGUNNING ROMMELMARKT
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat onthef-
fing is verleend aan mevrouw J. Jurriëns-Lammers en mevrouw A. 
van Hesselingen-Zonneveld, beide wonende te Beverwijk, voor het 
houden van een rommelmarkt in Sport- en Tenniscentrum Uitgeest 
aan de Zienlaan 4, op zondag 10 oktober 2010 en zondag 20 maart 
2011 van 11.00 - 16.30 uur. 

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot 
het indienen van een bezwaarschrift tegen verleende vergunningen 
zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen tegen 
deze besluiten een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de 
bekendmaking.

ONTVANGEN BOUWAANVRAAG
BL 2010-046 Kemphaanstraat 12

Vergroten bestaande dakkapel 

ONTVANGEN SLOOPAANVRAAG
SA 2010-004 Provincialeweg 4

Slopen opstallen op voormalig fabrieksterrein 

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

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNING
Verzenddatum
09-06-2010 Middelweg 119

Plaatsen gevelreclame

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven of vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afde-
ling Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met 
ingang van de dag na bekendmaking van het besluit te worden inge-
diend en gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders. 

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNING MET ONThEFFING
BESTEMMINGSPLAN
Verzenddatum
09-06-2010 Benesserlaan 236

Uitbreiden woning

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

TER INZAGE LEGGING, VERZOEKEN OM ONThEFFING
Met ingang van vrijdag 11 juni 2010 liggen in verband met een voor-
genomen ontheffing van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvragen ter inzage: 
BR 2009-025 Molenwerf 5

Uitbreiden bedrijfspand
B1 2010-003 Meldijk 30

Plaatsen dakkapellen, wijzigen voorpui, plaatsen tus-
senvloer bedrijfsgedeelte en vernieuwen dakterras

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging te worden ingediend en 
gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders.

Sponsorloop Kornak
Wethouder Klaas Boer was vrijdagmiddag 4 juni getuige van de 
sponsorloop die basisschool De Kornak hield in het park aan de 
haverkamplaan in Waldijk. De opbrengst van het sportieve evene-
ment gaat naar de aanleg en inrichting van een speelterrein naast 
de school.

Onder zomerse omstandigheden 
liepen de leerlingen van de onder-
bouw door het park om het hardst 
een aantal rondjes van 200 meter. 
De bovenbouwleerlingen renden 
over een stratenparcours met een 
lengte van 550 meter. De leerlin-
gen lieten zich per afgelegde ronde 
sponsoren.

Klaas Boer, wethouder van onder-
wijs én wethouder van de Waldijk, 
verrichtte de start voor de boven-
bouw. In zijn welkomstwoord aan 
de leerlingen liet hij weten hun actie 
van harte te steunen. De gemeente 
zal met de school overleggen over 
de mogelijkheden om het project 
een steuntje in de rug te geven.

Straten vegen op 14 juni 
Op maandag 14 juni worden de straten in de gemeente met een vee-
gauto schoongemaakt. Inwoners wordt verzocht hier rekening mee te 
houden en zonodig auto’s en andere obstakels van de openbare weg te 
verplaatsen. Hoe gemakkelijker de veegauto kan passeren, hoe schoner 
straten en dorp worden.


