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PVV grootste partij in Uitgeest
Uitgeest - Maar liefst 18,8% van 
de stemmen voor het Europees 
Parlement zijn naar PVV gegaan, 
de partij van Geert Wilders. Dat 
wil zeggen dat er 680 keer voor 
deze partij gekozen is. In totaal 
gingen 3621 Uitgeesters stem-
men en dat is een opkomst van 
38,8%, iets minder dan vier jaar 
geleden. Het CDA werd tweede 
met 16,5% van de stemmen, ge-

volgd door VVD (15,2%), PvdA 
(13,3%) en D66 (12,3%). Groen-
Links was goed voor 9,7% en SP 
voor 7,1%. 
De PvdA was de grootste verlie-
zer. Ten opzichte van 2004 moest 
de partij ruim 13% van de stem-
men inleveren. De SP en D66 
kregen nu meer stemmen en 
voor GroenLinks bleef het aan-
tal gelijk. 

Meer geld nodig voor Bodil
Uitgeest - Het benefietconcert 
dat in mei werd gehouden voor 
de achtjarige Bodil Smit uit Uit-
geest heeft 8.750 euro opgele-
verd. Hiermee worden de eerste 
twee zuurstofbehandelingen be-
taald die het meisje nodig heeft. 
Bodil kreeg in 2007 een hersen-
bloeding. Er moet nu nog een be-
handeling bij elkaar gesprokkeld 
worden om het doel te bereiken 
dat de initiatiefnemers voor ogen 
hebben. Buurmeisje Sheryl Lip-
huijzen vertelt: “Natuurlijk ho-
pen wij dat er nog mensen  zijn 
die iets willen overmaken op de 
rekening van Stichting Bo, want 
die derde behandeling moet 
er ook komen.” Het rekening-
nummer van de Stichting Bo is 
14.33.75.482. Naast Sheryl  zijn 
Mascha en Frans Schermer, Va-
nessa Aardenburg en Jeroen en 
Elles Smit betrokken bij de orga-
nisatie. 

Prof. Smalhout 
in kerk Uitgeest
Uitgeest - Het is de allereerste 
keer dat hij spreekt in een katho-
lieke kerk. Professor Bob Smal-
hout is een Nederlandse hoogle-
raar, anesthesioloog, schrijver en 
columnist en hij komt op 27 ju-

ni naar Uitgeest.  Om 19.00 uur 
begint in de kerk een viering en 
vanwege het aanstaande 125-ja-
rige bestaan van de kerk aan de 
Langebuurt heeft de werkgroep 
Kerk in Beweging deze spreker 
van groot formaat uitgenodigd.  

Vanaf heden is er een tentoonstelling van kleine paneeltjes, 
van mij, in het Lijstenatelier André Weda Torenstraat 38 

Castricum. Permanent zullen daar paneeltjes op voorraad zijn.

1 juli a.s. is het pand in de Nieuwe Spiegelstraat 57 
Amsterdam van ondergetekende. 

Er zal daar permanent werk te zien en te koop zijn.

Mede zal er werk van de beeldhouwer Gert Germans 
permanent te zien en te koop zijn.

22 september a.s. alleen geopend voor genodigden.

Vanaf september 2009 openingstijden galerie:
donderdag, vrijdag, zaterdag van 13.00-17.30 uur

Gelieve te mailen naar beeldendkunstenaar@online.nl

Alleen serieuze zaken worden beantwoord!

Meer info: zie en lees de website van ondergetekende
www.hanstenbroeke.nl
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Uitgeest - De politie Kennemer-
land heeft drie verdachten aan-
gehouden voor de gewapen-
de overval bij een groothandel 
aan de Molenwerf in Uitgeest op 
5 mei 2008. Bij de overval werd 
één van de medewerkers van de 
groothandel neergeschoten. De 
verdachten zijn Amsterdammers 
van 20, 30 en 40 jaar oud. De 
verdachten zitten in bewaring.  
In het belang van het onderzoek 
wordt er op dit moment geen 
verdere informatie verstrekt.

Drie overvallers 
aangehouden

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

tot ziens bij

hazelnoottaartje
met slagroom

6-8 personen

van 9,50 voor  € 7,95
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Molen doet mee aan 
de Open Tuindagen

Akersloot - De Oude Knegt aan 
de Pontweg noord in Akersloot 
doet mee aan het Open Tuinen-
weekend op 20 en 21 juni. Be-
zoekers kunnen de draaiende 
molen bezichtigen. In het win-
keltje zijn ondermeer meelpro-
ducten te koop en is dit week-
einde koffie en thee verkrijgbaar. 
Op het molenerf bevindt zich 
een ouderwets volkstuintje met 
vergeten groentes als pastinaak 

en warmoes. Piet van den Mo-
len kan daar alles over vertellen. 
Aan de noordkant van de molen 
is een plasdrasgebiedje ingericht 
dat moet doen denken aan het 
landschap zoals dat hier in de 
prehistorie was te zien. Woeste 
ruige natuur, waar zee en wind 
vrij spel hadden en getijdenbe-
weging het landschap vormden. 
Met gleuven en slenken. Dras-
sige rietvelden en verwilderde 
bosschages. Vol elzen en wilgen. 
Er bloeien ook orchideeën. Vrij-
willigers zijn aanwezig om vra-
gen te beantwoorden.  

In het plasdrasgebied zijn tijdens 
de Open Tuinen Dagen beelden 
te zien van de Akerslootse kun-
stenaar Frits Bangert. In zijn werk 
laat de Akerslootse beeldhouwer 
zich graag inspireren door de 
abstracte kunst uit het primitieve 
Afrika. In verschillende getoonde 
objecten heeft hij materiaal ver-
werkt dat uit de resten van de in 
2001 verbrande Oude Knegt af-
komstig is. 
Daarnaast hangt in de molen en 
in het winkeltje recent schilder-
werk van Frits Bangert. 

Falkland Toneel speelt 
op locatie ‘Nu even wel’ 
Castricum - Vier vrouwen op 
vier klapstoelen met eten, wijn 
en venijn binnen handbereik, 
spelen in de openlucht op vijf lo-
caties de voorstelling ‘Nu even 
wel’ van Maria Goos. In deze 
voorstelling gaat een weduwe, 
bijgestaan door haar zus en bes-
te vriendin, de confrontatie aan 
met de minnares van haar over-
leden man. ‘Nu even wel’ is dan 
weer even grappig, dan weer 
even droevig en soms allebei. 
Per voorstelling worden maxi-
maal 40 kaarten verkocht. 

Voor 15,00 euro kan men ge-
nieten van de voorstelling én de 
lekkernijen uit de bijbehoren-
de snacktas. Bij alle voorstellin-

gen is het mogelijk koffie, thee, 
fris, bier of wijn te kopen. Te zien 
op zaterdag 20 juni om 16.00 uur 
in de tuin van bezoekerscentrum 
de Hoep in Bakkum. Maar eerst 
op zaterdag 13 en zondag 14 juni 
om 16.00 uur op het terrein GGZ 
Noord-Holland-Noord in Heiloo 
en vrijdag 19 juni om 20.00 uur 
nabij IVN natuurcentrum de Ui-
lenvanger Bergen aan Zee en 
zondag 21 juni om 16.00 uur in ’t 
Wed nationaal park Zuid-Kenne-
merland Overveen.
Reserveren kan via www.falk-
landtoneel.nl of 06-49610399. 
De regie is in handen van Lie-
ke Burger en de spelers zijn No-
rine Haps, Mirjam Pels, Myrthe 
Schuuring en Anke Wisselink.

Castricum - De zomervakan-
tie is weer in zicht en dat bete-
kent dat de kinderen weer vol-
le dagen zichzelf moeten ver-
maken. Wat is er leuker dan ze 
iets nieuws aan te bieden om 
mee te spelen? Dat hoeft niet 
duur te zijn, want nieuw kopen is 
niet nodig. Speel-o-theek Hum-
pie Dumpie heeft allerhande 
buiten- en binnenspeelgoed te 

Speel-o-theek en de vakantie
leen. Omdat de vrijwilligers ook 
met vakantie gaan is de speel-o-
theek in de zomervakantie niet 
geopend. De laatste openings-
datum is 4 juli. Na de zomerva-
kantie zal de uitleen geautoma-
tiseerd zijn en wordt de collectie 
weer uitgebreid. Men is zaterdag 
tussen 11.00 en 13.00 uur wel-
kom op de bovenverdieping van 
de Bibliotheek in Castricum. 

Regio - Jaarlijks krijgen 1600 
mensen in Nederland slokdarm-
kanker. Sinds 1989 is het aantal 
patiënten meer dan verdubbeld. 
Omdat deze ernstige ziekte vaak 
laat wordt ontdekt, is de overlij-
denskans groot. Bij 70% van de 

Collecteweek patiënten is genezing niet meer 
mogelijk. De MLDS gaat de strijd 
aan tegen slokdarmkanker. Van 
8 tot en met 13 juni gaan 28.000 
vrijwilligers collecteren. Het geld 
dat wordt opgehaald, stelt de 
stichting in staat wetenschappe-
lijk onderzoek te financieren en 
voorlichting te geven.
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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 af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dor-
camp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote 
campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Tom Oosterwegel zeven 
keer de Alpe d’Huez op

Castricum - Niet zes keer de 
Alpe d’Huez fietsend op, maar 
nog een keer extra. En niet 5.000 
euro sponsorgeld binnenhalen, 
maar 5.779 euro. Castricummer 
Tom Oosterwegel heeft op 4 ju-
ni werkelijk alles gegeven om 
van zijn deelname aan de Alpe 
d’HuZes een groot succes te ma-

Schoolverlaters met beperking 
zijn welkom bij ‘Ook voor Jou’  
Beverwijk - Nog even en het is 
weer grote vakantie. Dit betekent 
voor schoolverlaters dat ze op 
zoek moeten naar een vervolg-
opleiding of een geschikte werk-
plek. Ook voor jongeren met een 
beperking is dit het geval. Dit ligt 
vaak wat ingewikkelder, omdat 
er minder keus is, of omdat nog 
niet alle werkmogelijkheden be-
kend zijn. Eén van de mogelijk-
heden kan stichting “Ook Voor 
Jou” uit Beverwijk zijn. Zij bie-
den kleinschalige dagbesteding 
op maat. Er wordt op de dagbe-
steding veel divers werk verricht, 
zodat er voor de deelnemers vol-
doende afwisseling en keuzevrij-
heid is. 
Ook worden er op verzoek van de 
deelnemers regelmatig nieuwe 
activiteiten opgezet. Desnoods 
worden de benodigde aanpas-
singen verricht om de deelnemer 
aan de activiteit deel te kunnen 
laten nemen. Dit is onder ande-
re mogelijk doordat de deelne-
mers veel individuele aandacht 
krijgen. Het belangrijkste van de 
stichting, in vergelijking met an-
dere dagbestedingen, is dat er 
altijd in kleine groepjes gewerkt 
wordt. Tevens kunnen bij de 
stichting de individuele talenten 
van de deelnemers verder ont-
plooid worden. Ook is er de mo-
gelijkheid om met begeleiding 

van de stichting in het bedrijfs-
leven te gaan werken. De stich-
ting heeft zelf ook al verschillen-
de soorten werkzaamheden voor 
handen, namelijk post sorteren 
en bestellen, zeepproducten be-
denken/maken en verkopen in 
de eigen winkel of op markten 
en braderieën, inpakken van di-
verse goederen, cursusboeken 
bundelen, et cetera. 
Met de opbrengst van deze 
werkzaamheden wordt met de 
deelnemers om de zoveel tijd 
iets leuks gedaan zoals bowlen, 
uit eten of naar de film.  Stich-
ting ‘Ook Voor Jou’ is voor al-
le mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking 
of niet aangeboren hersenletsel 
die graag willen werken maar dit 
in het bedrijfsleven niet aankun-
nen of bij grote instellingen wat 
minder tot hun recht komen. Ook 
is er voor leerlingen met een be-
perking in het laatste schooljaar 
de mogelijkheid om stage te lo-
pen bij de stichting. De dagbe-
steding is geopend op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.30 uur tot 16.30 uur. 
Geïnteresseerden zijn welkom 
aan de Diezestraat 18 in Bever-
wijk. Een afspraak maken kan 
via tel. 0251-208238. De website 
www.ookvoorjou.com biedt meer 
informatie.  

Programma 11 juni t/m 17 juni 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

zaterdag 14.00 uur 

zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Monsters vs Aliens 3D” (NL)

donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag & maandag 20.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Angels & Demons” 

donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag & maandag 20.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Coco avant Chanel” 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
“Coraline 3D” (OV)

zaterdag14.00 uur 

zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Mijn vader is een detective”

Angels en Demons
Wanneer Langdon erachter 
komt dat een eeuwenoud ge-
heim broederschap bekend als 
de Illuminati, de machtigste on-
dergrondse organisatie uit de 
geschiedenis, weer actief is ge-
worden, wordt hij geconfron-
teerd met een dreiging die de 
ondergang kan betekenen van 
de aartsvijand van deze geheime 
organisatie: de katholieke kerk. 
En als Langdon ontdekt dat de 
Illuminati een tijdbom hebben 
geactiveerd, vliegt hij naar Ro-

me. Daar bundelen hij en Vittoria 
Vetra, een beeldschone en mys-
terieuze Italiaanse wetenschap-
ster, hun krachten. Ze begin-
nen aan een ware jacht vol ac-
tie die hen door verzegelde graf-
kelders, gevaarlijke catacomben 
en verlaten kathedralen voert, en 
ze komen zelfs in het hart van de 
meest geheime kerker op aar-
de. Langdon en Vetra volgen een 
400 jaar oud symbolenspoor uit 
de oudheid dat voor het Vaticaan 
de enige hoop op redding is.

In deze film beleven drie 13-ja-
rige kinderen, Sam, Sterre en 
Ortwin de spannendste avontu-
ren. Detective Max is helaas niet 
zo talentvol als hij zelf denkt. Ge-
lukkig is zijn zoon Sam een be-
tere speurder. Samen met zijn 

Mijn vader is een detective
buurmeisje Sterre helpt hij zijn 
pa bij een zoektocht naar een 
zeldzame, gestolen papegaai. 
Maar dan wordt Max ontvoerd. 
Ze belanden op een geheimzin-
nig forteiland met een duister 
mysterie...

ken. Het is gelukt. Met het wie-
lerevenement, waarbij deelne-
mers minimaal zes maal op één 
dag de Alpe d’Hues beklimmen, 
wordt geld ingezameld voor het 
Alpe d’HuZes onderzoeksfond 
bij KWF Kankerbestrijding. Het 
voorlopige bedrag staat nu op 
ruim vijf miljoen euro. De twee-

entwintig jarige student heeft sa-
men met 1300 anderen een on-
gekend record neergezet. Tom: 
“De eerste twee beklimmingen 
gingen zonder problemen, maar 
de derde en vierde keer gingen 
een stuk moeilijke. Mijn lichaam 
wou stoppen, maar ikzelf natuur-
lijk niet.” Tom heeft in zijn direc-
te omgeving mensen die kan-
ker hebben. “De vijfde beklim-
ming ging weer uitstekend en de 
zesde was wel heel bijzonder. Ik 
reed een stuk naast Joop Zoete-
melk en Frits Barend op de Alpe 
d’Huez. Het grootste stuk reed ik 
echter omhoog met alle dierba-
ren die achterop mijn bagage-
drager zaten. De mensen waar-
voor ik fiets. Toen ik na de zes-
de beklimming finishte werd ik 
opgewacht door mijn vader en 
vriendin en werd geïnterviewd 
door Bert Kranenbarg van Ra-
dio 2. Ik kondigde live in zijn pro-
gramma  aan om een zevende 
keer de Alpe d’Huez op te fietsen 
om de strijd tegen kanker sym-
bolisch weer te geven. Dat doe 
je dan gewoon!” 

Spannend kabouterspel 
Akersloot - Joep Bär, exploi-
tant van de ijssalon Joepie IJs 
heeft na het straatgolf voor ge-
zinnen nu voor kinderen van 4 
tot en met 6 jaar een kabouter-
spel ontwikkeld. De deelnemers 
doen mee aan een speurtocht en 
moeten onderweg uiteenlopen-
de opdrachten uitvoeren. Van 19 
juni tot en met 7 augustus wordt 
het elke vrijdagmiddag in het 
dorp gespeeld. 
De kosten voor deelname aan 
het spel zijn 3,00 euro per kind. 
De eerste groep start om twee 

uur, de tweede anderhalf uur la-
ter. Speelterrein is het plantsoen 
bij de Roemersdijk in Akersloot. 
Aan elke groep kunnen maxi-
maal vijf kinderen meedoen. 
Twee meisjes, Jessica en Chantal 
Hemelrijk, begeleiden de kinde-
ren. Vooraf reserveren is nood-
zakelijk.
De speelkisten met kabouterfi-
guren en opdrachten zijn ook te 
huur. De ouders zetten dan zelf 
de route uit. Meer informatie: 
tel.: 0251-317509 of www.joe-
pieijs.nl.
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Het strandbeleid is niet 
meer van deze tijd?
Volgens een artikel in het NHD van 4 juni 2009 heeft het college bij 
monde van wethouder Hommes een enorme ommezwaai gemaakt en 
het strandbeleid niet meer van deze tijd genoemd. Geheel in strijd met 
het coalitieakkoord (dat een rustig familiestrand bepleit) wil ons college 
nu overgaan tot het creëren van een extra woonwijk aan zee met alle 
verrommelingseffecten vandien.. Een supermarkt en een casino zullen 
dan vervolgens ook wel worden opgehangen aan het ‘niet bij de tijd zijn’ 
en wie weet wat allemaal nog meer. Het zal voor de vele strandbezoe-
kers wennen zijn met het nieuwe kamp ‘Castricum aan Zee’ in de rug. 
Mijns inziens ondergraaft het gemeentebestuur daarmee het specifieke 
karakter van de strandbeleving, die het verblijf voor de bezoekers in Cas-
tricum juist zo aantrekkelijk maakt. 
Daarnaast wordt ook er een jaarrond-exploitatie van de strandpaviljoens 
bepleit. Of we niet al genoeg hebben aan de paviljoens boven aan de 
strandopgang! Dit alles wordt opgehangen aan een zogenaamd onder-
zoek dat volgens mij niet breed genoeg is en ook niet echt objectief is. 
Zo is het dus nooit bedoeld door de raad. Ook wordt het beleid van de 
provincie erbij gehaald en volgens mijn informatie is de gedeputeerde 
Hooijmaijers  daar verantwoordelijk voor. De provincie legt daarmee de 
basis voor de verdere afbraak van het kostbare ecologische systeem aan 
het strand en dat lijkt mij ernstig in strijd met de groene doelstellingen 
die de provincie zichzelf zegt te stellen. Ik kan slechts gissen naar de 
werkelijke reden van de ommezwaai van ons college. Is het wijken voor 
intimidatie ? Zijn het de komende gemeenteraadsverkiezingen, waarbij 
men fervente slaapvoorstanders als het CKenG en de Vrije Lijst alvast de 
wind uit de zeilen wil nemen?  Of zijn het gewoon slappe knieën ? Het 
kan natuurlijk ook nog zo zijn dat de journalist onze wethouder verkeerd 
heeft geciteerd, dat komt meer voor de laatste tijd! Ik vraag mij zo lang-
zamerhand wel af waar onze milieuorganisaties en betrokken burgers 
zijn in dit debat ? We zien vrijwel alleen maar strandondernemers en 
huisjeseigenaren. Of taxeer ik het echt allemaal verkeerd en ben ik niet 
meer van deze tijd? De enige juiste oplossing lijkt mij een referendum 
zodat de Castricummers zelf kunnen beslissen over hun strand.
Rob Glass, raadslid gemeente Castricum. (Ingekort door de redactie).

Plastic helden
Lekker naar het strand! Natuurlijk wat te drinken mee en ik stop plastic 
bekers in de strandtas. Opeens besef ik dat ik nooit plastic bekers mee-
neem. Waarom nu wel? Komt dat door die Plastic Heroes, de nieuwe 
zakken om plastic in te zamelen die vanaf 22 juni aan de straat staan? 
Dat ik onbewust meer plastic wegwerpspullen ga gebruiken, omdat het 
toch wordt gerecycled? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Tegelijker-
tijd word ik door de inzameling van plastic flink op de feiten gedrukt om-
dat er al een volle zak in de bijkeuken staat en ik me niet realiseerde dat 
ik samen met mijn gezin zoveel plastic verpakkingsafval verbruik! Ik baal 
van al die plasticzakken voor het brood, de kaas, de koekjes, en… wist u 
dat er elke minuut wereldwijd 1 miljoen plastic tasjes worden uitgedeeld 
en dat ieder uur consumenten 2,5 miljoen kunststof flesjes kopen? Dat 
leidt tot een hoop afval. Als het al verzameld werd, werd het tot nu toe 
verbrand. Is scheiden en recyclen dan beter? Ja! Voor het maken van 
één kilo kunststof heb je ongeveer twee kilo aardolie nodig: één voor het 
materiaal en één voor de benodigde energie. Ophalen en herverwerken 
van kunststof kost ook energie, maar veel minder dan de hoeveelheid 
die je nodig hebt voor de productie van nieuwe kunststof (www.kunst-
stofonline.nl). Is daarmee het plastic afvalprobleem opgelost? Een groot 
deel wordt helemaal niet ingezameld en zwerft rond. Jesse Goossens 
schrijft in haar zojuist verschenen boek Plastic Soep: ‘Het voordeel van 
plastic is tegelijk het nadeel: het vergaat niet. Het breekt alleen in hele 
kleine stukjes. In het zeewater lijken die stukjes op voedsel voor vissen 
en andere zeedieren en die eten het op.’ Zeedieren en vogels zien het 
plastic aan voor voedsel. Hierdoor raken ze ondervoed en vergiftigd. Dit 
gif komt ook weer in onze voedselketen terecht. Allemaal leuk dus, dat 
plastic scheiden, maar minder plastic verbruiken is toch de beste oplos-
sing! Ik neem mijn eigen boodschappentas altijd al mee naar de winkel. 
Ook koop ik zoveel mogelijk onverpakte groente en fruit en stop die 
vervolgens zelf in papieren zakjes. De komende tijd let ik meer op hoe 
dingen verpakt zijn en of er minder overdadig verpakte alternatieven te 
koop zijn. En gewoon weer een glas mee naar het strand. Laat ik eens 
kijken of ik dan minder Plastic Heroes nodig heb.
Moniek Scholtens, reacties: info@onderwegzijn.nl. 

Padre Roberto was op 
bezoek bij Muttathara
Castricum - Zes jaar geleden 
werd Padre Roberto Gonzales 
uitgezonden naar El Bale; een 
plaats in een uitgestrekt bergge-
bied van Panama. In dit afgele-
gen indianengebied heerst nog 
grote armoede. De jonge pater 
besloot direct de handen uit de 
mouwen te steken en richtte tal 
van projecten op. Vorige week 

ontving de Stichting Castricum 
helpt Muttahara Padre Roberto 
en zijn assistent Alcides. Tijdens 
een rondleiding door de winkel 
toonden zij veel belangstelling 
voor de opzet van de kringloop-
winkel. Muttathara steunt de 
plaatselijke landbouwcoöpera-
tie in El Bale. Dankzij twee dona-
ties zijn een landbouwmachine, 

werktuigen, materialen en za-
den aangeschaft. De boeren zijn 
daar inmiddels volop mee aan 
het werk. Ze krijgen ook training 
voor een goed gebruik en onder-
houd van de landbouwmachine, 
leren wanneer, hoe en waar het 
beste gezaaid kan worden. 
Naast de verbetering van de 
landbouwproductie werkt Padre 
Roberto ook aan verbetering van  
onderwijs, infrastructuur, wo-
ningbouw en werkgelegenheid. 
Dankzij deze projecten hebben 
mannen en vrouwen werk in on-
der andere een naaiatelier, vis-
kwekerij en bijenhouderij. On-
der leiding van assistent Alci-
des wordt de bijenhouderij bin-
nenkort zelfs uitgebreid. Alle op-
brengsten van de projecten ko-
men ten goede van de bevol-
king en wat over is leren zij op 
een goede manier op de markt te 
brengen. Naast de scholing voor 
de projecten krijgen de inwoners 
van El Bale iedere maand profes-
sionele voorlichting over uiteen-
lopende onderwerpen als eman-
cipatie, onderwijs, gezonde voe-
ding et cetera. Voor de jeugd wil 
Padre Roberto in de nabije toe-
komst een basketbalveldje aan-
leggen. 
Het bezoek aan Muttathara werd 
ook een hartelijk weerzien tus-
sen de pater en een aantal Cas-
tricummers. Zij kennen Padre 
Roberto van zijn werk aan het 
agrarische instituut waar hij zelf 
is opgeleid en later werkzaam 
was als docent. Nog altijd is hij 
verbonden aan dit instituut. 

Toekomst landgoed Duin en Bosch
Bakkum - Op 11 juni om 20.00 
uur organiseert Dijk en Duin in 
het Witte Kerkje een informatie-
bijeenkomst over de herontwik-
keling van het landgoed Duin en 
Bosch in Castricum. Belangrijke 
punten in de plannen zijn dat de 
zorg ruim baan krijgt om nieuwe 
hoogwaardige huisvesting voor 

cliënten te bouwen, dat de mo-
numenten behouden blijven, dat 
het landgoed als ruimtelijke een-
heid behouden blijft. Om dit te 
realiseren is woningbouw nood-
zakelijk. Ook is er nagedacht 
over de afwikkeling van verkeer 
op het landgoed. Op de bijeen-
komst wordt het plan uitgebreid 

toegelicht en is een impressie te 
zien hoe het landgoed eruit ziet 
als de plannen uitgevoerd zijn. 
Dit toekomstplan, de structuur-
visie, is samen met de gemeen-
te Castricum opgesteld. Deze vi-
sie ligt sinds 7 mei ter inzage bij 
de gemeente. De zaal biedt een 
beperkt aantal plaatsen. 

Postkantoor, nieuwe stijl
Castricum - TNT Postservice-
punten zijn te vinden bij Albert 
Heijn en Primera in Geesterduin 
en bij boekhandel Laan in de 
Burgemeester Mooijstaat. 
Bij Boekhandel Laan is een fraai 
vormgegeven hoek ingericht 

voor de postservice.
De openingstijden zijn op maan-
dag van 11.00 tot 17.30 uur, dins-
dag, woensdag en vrijdag van 
09.00 tot 17.30 uur, donderdag 
van 09.00 tot 20.00 uur en zater-
dag van 09.00 toto 13.30 uur. 

Castricum - Een workshop voor 
mensen die in alle vrijheid en 
ontspanning willen schilderen 
zonder dat er een prestatie ge-
leverd hoeft te worden. 
Op dinsdag 14 juli tussen 10.00 
en 12.00 uur in de tuin van Rom-
mel, kosten 15,- euro inclu-
sief materiaal. Opgeven bij de 
Stichting Welzijn Castricum tel. 
656562.

Open atelier

Limmen - Tijdens de KunstFiets-
Route op 20 en 21 juni doet  een 
Limmense kunstenaar aan mee.  
In Galerie De Boerderij, aan de 
Uitgeesterweg 31 in Limmen, zal 
Esther van Tilburg haar schilder-
werk tentoonstellen. De band 
Back in Business treedt zondag 
op. Openingstijden: op 20 en 21 
juni tussen 11.00 en 17.00 uur, de 
toegang is gratis. 

Expositie Polo-Art
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Sleepboot scouting te 
water, meevaren mag
Uitgeest - De in eigen beheer 
gebouwde sleepboot van Scou-
ting Victorie Heiloo-Alkmaar 
wordt na ruim drie jaar hard 
werken op  zaterdag 13 juni om 
14.00 uur bij Zonjee, Sluisbuurt 
43  te water gelaten.  
Onder bezielende leiding van 
Daniël Boekel, de grote initia-
tor van dit project, is een prach-
tig schip gebouwd. Van de eer-
ste schetsen, stabiliteitsbereke-
ningen, lassen van staal tot de 
inbouw van het schip, is alles 
volledig in eigen beheer uitge-
voerd.  Diverse sponsoren heb-
ben zowel geld als middelen ter 

beschikking gesteld om het pro-
ject te laten slagen. De sleepboot 
is 8,50 meter lang en 2,65 meter 
breed. Het gewicht van het schip 
is 7.000 ton. De boot is geschil-
derd in de kleuren van de Scou-
tinggroep:  rood en wit.
Zaterdag wordt om 14.00 uur de 
naam van de sleepboot onthuld. 
Daarna volgen de doop van de 
sleepboot en de tewaterlating. 
Vanaf 15.00 uur is het mogelijk 
een feestelijke rondvaart te ma-
ken. De sleepboot zal een dek-
schuit voortduwen zodat geïnte-
resseerden een rondje mee kun-
nen varen. 

Barry Hoogeboom beklimt 
de Alpe d’Huez zes keer 
Uitgeest - Barry Hoogeboom 
heeft zijn belofte om zes keer 
de Alpe d’Huez fietsend te be-
klimmen waargemaakt. Op 4 juni 
heeft hij werkelijk alles gegeven 
om van zijn deelname aan de Al-
pe d’HuZes een groot succes te 
maken. Het is gelukt. 
Met het wielerevenement, waar-
bij deelnemers minimaal zes 

maal op één dag de Alpe d’Hues 
beklimmen, wordt geld ingeza-
meld voor het Alpe d’HuZes on-
derzoeksfond bij KWF Kanker-
bestrijding. 

Het voorlopige recordbedrag 
staat nu op ruim vijf miljoen eu-
ro. Barry heeft 3.749 euro bijge-
dragen, dankzij gulle sponsors.  

Clinic rolstoeltennis
Uitgeest - In het kader van het 
60-jarige jubileum organiseert 
TC Uitgeest een demonstratie 
rolstoeltennis op zaterdag, 13 ju-
ni om 14.00 uur. Na een korte in-
troductie zal er zowel een en-
kelspel als een dubbelspel wor-
den gespeeld door de twee rol-
stoelspelers tegen TCU-spelers. 

Bovendien worden twee van de 
sterkste TCU-spelers uitgedaagd 
om tegen de rollers te spelen. 
De TCU-spelers zullen, zittend in 
een rolstoel, ook het tennissen 
op deze manier ervaren. 
Aansluitend mag de jeugd het 
tegen de rollers opnemen. Be-
langstellenden zijn welkom.

Ibiza House met Ricky 
Rivaro en Billy The Klit
Uitgeest - Discotheek Bobs 
presenteert zaterdag 13 juni Ibi-
za House met Ricky Rivaro, Billy 
The Klit, Brandon Still, San Me-
rino, Nick Mollen, mc Tjo Kwan 

en Ibiza Dancers. Bobs is vanaf 
23.00 uur toegankelijk voor een 
publiek van 16 jaar en ouder. 
Club Planet is voor een publiek 
van 18 jaar en ouder. 

Uitgeest - Zondag 14 juni wordt 
er een Magic the Gathering-
toernooi georganiseerd. Magic 
is een strategisch kaartspel dat 
overal op de wereld in toernooi-
verband gespeeld wordt. Met de 
kaarten kunnen de spelers door 
middel van het oproepen van 
monsters en het uitvoeren van 
toverspreuken de tegenstan-
der verslaan. Het toernooi, type 
Extended, vindt plaats in basis-
school De Wissel, De Hoop 3 en 
het begint om 11.00 uur. Vanaf 
10.30 uur kunnen Magic-spelers 
zich ter plekke aanmelden, maar 
om zeker te zijn van een plek op 
de deelnemerslijst is het mo-
gelijk te mailen naar Jan Raap-
horst: magicuitgeest@hotmail.
com. Tegelijkertijd wordt er een 
extra toernooi gehouden waar-
in alleen de zogeheten ‘common’ 
kaarten toegestaan zijn, speciaal 
voor beginnende spelers. 
Zie www.janr.nl voor de details 
van de Magic-toernooien in Uit-
geest. 

Magic-toernooi 

Uitgeest - Op 13 juni wordt in 
sporthal De Zien voor de der-
tiende keer het tweejaarlijkse De 
Groot Groep Zaalvoetbaltoernooi 
gehouden. Er wordt door twaalf 
teams op twee velden vanaf 
12.30 uur om de hoofdprijs ge-
streden. Om ongeveer half vijf 
wordt de finale gespeeld.
Na de prijsuitreiking is er een 
optreden van zangeres Marye. 
Het feest duurt tot 22.00 uur.

Zaalvoetbaltoernooi

Veranderingen bij FCU
Uitgeest - Als de selectie van 
FC Uitgeest begin augustus met 
de voorbereidingen op het sei-
zoen 2009-2010 begint, zullen 
er de nodige veranderingen zijn. 
De volgende spelers vertrokken 
naar andere clubs. Mike Brantjes 
(naar ADO’20), Ramon den Nijs 
(ADO’20), Stefan Kristel (Assen-
delft) Rene Neumeijer (stopt) 
Raymond Rijnsburger (FC Cas-
tricum), Martijn Rusman (Davo 
United), Frank Verduin (Meer-
vogels), Juan Viedma (gaat lager 
voetballen) en Yechi Wijk (Ajax 
zaterdag). Vooral het verlies van 
Den Nijs en Brantjes is zeer ver-

velend voor de selectie van trai-
ner Bosman. Daar staat tegen-
over de komst van verschillende 
nieuwe spelers. Rob Bruin (komt 
van ADO’20), Jasper de Gans 
(komt van ODIN), René Mars-
bergen (komt van Meervogels) 
Patrick Smit (komt van ADO’20) 
en Bas Vonk (komt van Adel-
bert). Daarnaast heeft Sebasti-
aan Admiraal besloten om het 
komende seizoen weer in de se-
lectie te gaan spelen. Het lijkt er 
sterk op dat Fc Uitgeest ook ko-
mend seizoen in staat moet zijn 
een belangrijke rol te gaan spe-
len in de competitie. 

Waste rockt in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 13 juni  
treedt de band Waste op in ca-
fé De Balken. Eerder speelde de 

band tijdens de Uitgeester ker-
mis de hele tent plat met stevig 
rockwerk. 

	 	
Op een bankje in de duinen......
Een wandeling of fietstocht door het duingebied, en dan even 
pauzeren met iets lekkers van Putter, geeft nog energie ook...!

eierkOeken
van woensdag tot woensdag per pakje 2, 50 !!
WEEKENDAANBIEDING:
zOmercake nieuw !!!!
écht een verrassing.....  4, 95 !!
BrooDjE vAN DE mAAND:
het zuiderlicht al geprobeerd ?? 3, 95 !! 

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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*Alléén in Limmen: eigengemaakt schepijs in 5 heerlijke smaken !*



pagina 10 10 juni 2009

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

KortWeg

Regio - In meer dan 40 tuinen in 
Heiloo, Egmond Binnen, Bever-
wijk, Uitgeest, Castricum, Lim-
men en Akersloot kan men rond-
kijken. Dit ‘Open Tuinen Week-
end’ wordt georganiseerd door 
Groei en Bloei afdeling Midden 
Kennemerland.
Een routebeschrijving met platte-
grond is vanaf 15 juni af te halen 
op de Bayershoffweg 64 in Hei-
loo; de tuin van Kapitein Rommel 
in Castricum; buitenplaats Ake-
rendam in Beverwijk, Deen su-
permarkt in Akersloot, boekhan-
del de Schrijverij in Heiloo en de 
Dekamarkt in Egmond Binnen. 
De tuinen zijn zaterdag 20 en 
zondag 21 juni open van 11.00 
tot 16.00 uur, sommige op zater-
dag én zondag, andere slechts 
één van deze dagen. Het mee-
nemen van honden is niet toe-
gestaan.

20 en 21 juni Open 
Tuinen Weekend

Heiloo - De voorrondes voor de 
Big Buk Buk Band Battle 2009 
zijn geweest. De winnaars van 
deze voorrondes zullen strijden 
voor diverse spectaculaire prij-
zen, eeuwige roem, de zeer ex-
clusieve, felbegeerde Buk Buk 
Bokaal en een optreden tijdens 
het Luna Pop Festival 2010 op 
het strand van Luna.
De bands die hiervoor op zullen 
gaan strijden zijn:  Black Apple, 
Kansloos, RAM en Spine Echo en 
dit alles op vrijdag 12 juni vanaf 
21.00 uur, entree 3,00 euro. 

De Big Buk Buk 
Band Battle Finale

Bergen - Op zondag 14 juni om 
10.00 uur begint een wandeling 
onder leiding van Willem Babijn, 
IVN-gids, richting de Kerf. Be-
ginpunt is het bewegwijzerde in-
formatiecentrum van het IVN in 
het Parnassiapark in Bergen aan 
Zee. 
De wandeling duurt ongeveer 
twee uur. De kosten zijn twee eu-
ro, kinderen en IVN-leden gratis. 
Aanmelden, bij voorkeur per e-
mail: IVNNKL@hotmail.com of 
anders tel.: 06-23576647.

Avontuurlijke 
Kerfwandeling

Regio - Burgers, bedrijven, ver-
enigingen, stichtingen en over-
heden uit Noord-Holland kun-
nen een prijs winnen voor een 
duurzaam initiatief. Denk bij-
voorbeeld aan een hybride tuk-
tuk. Op 6 oktober is de Duurza-
me Dinsdag van Noord-Holland. 
Alle ingezonden initiatieven uit 
Noord-Holland worden dan aan-
geboden aan gedeputeerden Pe-
ter Visser en Jaap Bond. De in-
dieners van de twee meest kans-
rijke ideeën worden beloond met 
een prijs van 30.000 en 20.000 
euro. De prijzen zijn bedoeld om 
de initiatieven samen met een 
Noord-Hollands bedrijf of orga-
nisatie uit te werken. Meer infor-
matie bij Arthur Raphet Meeng, 
tel: 06–18306092.

Win 30.000 euro 
voor duurzaam idee

Heiloo - Zaterdag 6 en zondag 
7 juni kan de jazzliefhebber zijn 
hart ophalen tijdens de derde 
editie van Jazz Walk. In cafés en 
op locaties in het dorp, de bibli-
otheek (start), jongerencentrum 
BukBuk zijn optredens van ve-
le artiesten. De toegang is overal 
gratis met uitzondering van Jules 
Deelder in BukBuk en het zon-
dagconcert in Klein Varnebroek 
waar grote namen te beluisteren 
zijn. Daar treden op de Ameri-
kaanse vocaliste Deborah J. Car-
ter, pianist Rob Agerbeek, drum-
mer John Engels en bassist Har-
ry Emmery. De start is zaterdag 
om 9.45 uur bij de bibliotheek. 
Erik Nap’s Oliver King Trio opent 
met vibrafonist George van De-
ijl. Een greep uit het program-
ma: Willie Ashman Original Jazz-
band, het trio van Onno de Jong, 
vocaliste Marianne van Kleef, het 
kwartet van de Haarlemse Fred 
Leeflang, Trio Grande (ragtime 
van grote klasse), Walter Mooy’s 
Jazz Trio met Frans van Berkel op 
klarinet, BBBigband, Big Band 
Heiloo o.l.v. Jack Kat en voor de 
latin- funk- en jazzrock zorgt de 
Will van Toor/Jack Kat Combo 
met gasten als Fred Berkemeier, 
Dave Besse en Pieter Oppelaar. 
Locaties: Bibliotheek, Stations-
plein, Brasserie Veldt, Sportcen-
trum De Dors, café d’Overkant, 
café ’t Kroegje, BukBuk, Klein 
Varnebroek, café la Strada, café 
d’Oud Inn en café de Wit.

Jazz Walk Heiloo

Heiloo - Op vrijdag 3 juli wordt 
de zomerconcertserie geopend 
door het Ribattuta Ensemble, een 
nieuw professioneel gezelschap, 
waarvan de zangers optreden 
in wisselende rollen en samen-
stellingen. Zij brengen een pro-
gramma rond Monteverdi (1567-
1643). Een avond met madriga-
len en opera.
Het adres van de Witte Kerk is 
Heerenweg 32, tegenover win-
kelcentrum ’t Loo. Het aan-
vangstijdstip is als gebruikelijk 
20.30 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 10 
euro (voor 65+, CJP-ers en kin-
deren t/m 12 jaar 9 euro). 
Voor abonnementen (tenmin-
ste inschrijven voor drie concer-
ten) zijn er zeer voordelige aan-
biedingen. 
Voor meer informatie www.witte-
kerkheiloo.nl of tel. 072-5334804, 
5335852 of 5340223. 

Zomerconcertserie 
in Witte Kerk

Egmond aan den Hoef - 
Slechts éen maal per jaar orga-
niseert Stichting Historisch Eg-
mond een fietstocht door Eg-
monds dreven. 
De start is op woensdag 17 ju-
ni om 13.30 uur bij het Historisch 
Centrum op Slotweg 46 te Eg-
mond aan den Hoef waar eerst 
ter plekke de fundamenten van 
het Slot op den Hoef worden be-
zocht. Een gids fietst vervolgens 
mee voor een bezoek aan histo-
rische plaatsen zoals de abdij en 
de Adelbertusakker. Aanmelden 
20 minuten voor vertrek. De tocht 
duurt ruim drie uur met een pau-
ze. De kosten zijn 6,00 euro. 

Vanwege de duur is de tocht min-
der geschikt voor kinderen on-
der de 12. Men dient een duin-
toegangskaart mee te nemen of 
onderweg te kopen. Groepswan-
delingen of fietstochten zijn ook 
mogelijk op afspraak met Ron 
van der Does tel. 072 506 2666. 
www.historischegmond.nl.

Fietstocht door 
Egmonds dreven

Egmond aan Zee - Dit jaar 
richtte Derper Piet van Pel, 
schelpenkenner en verzamelaar 
een unieke zomertentoonstelling 
in. Hij toont schelpen die hij uit 
alle hoeken van de wereld mee-
bracht, maar ook soorten die op 
het strand van Egmond te vinden 
zijn. Op 17 en 24 juni ‘s middags 
is Van Pel in het museum aanwe-
zig om aan bezoekers, uitleg over 
de getoonde schelpen te geven. 
Kinderen die de tentoonstel-
ling bezoeken, mogen een fly-
er meenemen, waarop 10 schel-
pen staan, die op het strand van 
Egmond gevonden kunnen wor-
den. De tentoonstelling is tot 31 
oktober te bezoeken tijdens de 
openingstijden van het Museum 
van Egmond, Zuiderstraat 7, tel. 
072-5069164.

‘De wondere we-
reld van schelpen’

Heemskerk - Op 13 en 14 ju-
ni zijn er op het tuincomplex Bic-
kershof van amateurtuinvereni-
ging Tot Ieders Genoegen (TIG), 
weer de jaarlijkse ‘Open Tuin-
dagen’. Het tuincomplex is op 
die dagen vrij toegankelijk voor 
het publiek om een wandeling 
te maken en te genieten van 
de diverse moestuinen en bloe-
mentuinen, maar ook een fuch-
sia, kruiden, cactus of vijvertuin 
hoort daarbij. 
De tuinders geven volop uit-
leg over de tuinen en een aantal 
amateurtuinders van Bickershof 
en de Akermaat tonen ook hun 
andere hobby’s. 
Voor de kinderen van acht tot 
twaalf jaar wordt er op het tuin-
complex een puzzeltocht geor-
ganiseerd. De Open Tuindagen 
zijn te bezoeken op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur en op zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Het tuin-
complex Bickershof is te vinden 
aan de Noorddorperweg 20 te 
Heemskerk.

TIG stelt haar 
tuinen weer open

Regio - De Dierenbescherming 
organiseert in samenwerking 
met een groot aantal dierenart-
sen, dierenasielen en dierenam-
bulances in de regio Alkmaar een 
chipactie. Van 15 juni tot en met 
30 juni doen vele dierenartsen, 
dierenasielen en dierenambu-
lances in de regio Alkmaar mee 
aan de chipactie waardoor huis-
diereigenaren korting krijgen op 
het plaatsen van een chip. 
Meer informatie: www.chipje-
dier.nl en www.dierenbescher-
mingnhn.nl.

Huisdier chippen 
met korting

Beverwijk - Op 23 juni organi-
seert het Rode Kruis Ziekenhuis 
een informatieavond over beval-
len in het ziekenhuis. Deze avond 
is bedoeld voor zwangere vrou-
wen en hun partners en duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur. De in-
formatieavond wordt gehouden 
in het restaurant van het Rode 
Kruis Ziekenhuis op de 2e etage. 
De leiding is in handen van ver-
pleegkundigen van de kraamaf-
deling, die tevens informatie ver-
strekken over borstvoeding. Een 
verloskundige en een verpleeg-
kundige van de kinderafdeling 

‘Hoe bevalt het?’ zullen specifieke informatie ge-
ven, ondersteund door een dia-
presentatie en een videofilm. 
Er zal genoeg gelegenheid zijn 
tot het stellen van vragen.
Indien mogelijk zal er een rond-
leiding worden gegeven langs de 
verloskamers. Toegangskaarten 
zijn te verkrijgen aan het Patiën-
tenservicebureau van het Rode 
Kruis Ziekenhuis. Dit bureau is 
geopend op maandag tot en met 
vrijdag van 09.00-16.00 uur. 
De kaarten kunnen ook telefo-
nisch, tel. 0251-265111, of via e-
mail: patiëntenservicebureau@
rkz.nl, besteld worden. 
De toegang is gratis.

Rapidschaaktoernooi
Castricum - Maar liefst 75 deel-
nemers waren op het 10e Rapid-
toernooi van de Schaakvereni-
ging Castricum afgekomen. Van-
wege deze jubileumeditie, werd 
door de diverse sponsors on-
danks de crisis, diep in de buidel 
getast om tot een aantrekkelijk 
deelnemersveld te komen.
Het prachtige weer vormde geen 
beletsel voor de vele deelnemers 
om zeven partijen van maximaal 
40 minuten te spelen.
Uit het hele land kwamen ster-

ke en minder sterke schakers 
hun krachten meten om een 
gooi te doen naar het aantrekke-
lijke prijzengeld en uiteraard het 
winnen van een prijs door mee 
te doen aan de ouderwets gezel-
lige tombola. Er werd gestreden 
in 4 groepen, die naar sterkte in-
gedeeld werden. In de A-groep 
deed Nederlands dameskampi-
oen en IGM ( International Grand 
Master) Zaoqin Peng mee.

Zij kwam echter een half punt 
tekort en Roi Miedema ging met 
een score van 5 uit 7 aan de haal 
met de hoofdprijs van 300 euro. 
Beste spelers van Castricum wa-
ren Thomas Broek en Wim Pool 
jr. met 3,5 punt. De B-groep werd 
een prooi voor de gevreesde in-
ternetschaker Gulan Nehors, die 
indruk maakte met 6 uit 7. De C-
groep werd knap gedeeld ge-
wonnen door oud-Castricum 
speler Matthias van Zwet, die sa-
men met Ingmar Visser  6 pun-
ten scoorde. In de D-groep was 
Ozden Tuna een klasse apart en 
scoorde een prachtige 6 uit 7. 

De hoofdprijs van de tombola, 
een door bouwmarkt  Multima-
te beschikbaar gestelde electri-
sche grasmaaier ter waarde van 
200 euro werd gewonnen door 
Egbert Kooiman. 
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Muziekfestival Van Dorp tot 
Kust viert het eerste lustrum
Bakkum - Het grote muziek-
festival Van Dorp Tot Kust vindt 
voor de vijfde keer plaats en 
wordt weer door het Castricum-
se shanty- en folksongkoor De 
Skulpers in Bakkum georgani-
seerd. Dit jaar vindt het festi-
val op zondag 14 juni plaats en 
wordt er op vijf locaties gezon-
gen en muziek gemaakt worden. 
Het festival wordt om 12.00 uur 
door burgemeester A. Emmens-
Knol officieel geopend op sport-
park Wouterland.
Er zijn 22 koren/muziekvereni-
gingen uitgenodigd, deels uit 
Castricum en omstreken, maar 
ook uit Alkmaar het City Guards 

doedelzakkorps, uit Boxtel  een 
smartlappenkoor, uit Harder-
wijk de Boekaniers die Zuider-
zeeballades en shantyliederen 
ten gehore brengen. Bovendien 
uit IJmuiden het bekende vrou-
wenkoor Grace Darling, uit Mon-
nickendam het smartlappenkoor 
Waterland en uit Zaandam het 
koor Chemistry dat popmuziek 
zingt en gospelliederen van het 
Stayment Gospelkoor. 
Er wordt opgetreden op sport-
park Wouterland, bij restaurant 
Johanna’s Hof, bezoekerscen-
trum De Hoep, Camping Bak-
kum en op het strandplateau. In 
totaal zijn ruim 700 zangers en 

muzikanten te beluisteren op de 
diverse podia. Aan service voor 
het publiek zal het ook tijdens dit 
festival niet ontbreken. Zo rijden 
er tussen de locaties twee bus-
sen om zowel de deelnemers als 
de toeschouwers te vervoeren en 
zijn er diverse gastvrouwen aan-
wezig voor het verstrekken van 
programmaboekjes en andere 
informatie. 
In verband met de grote druk-
te, verwacht worden circa 6.000 
toeschouwers, worden de be-
zoekers uit Castricum en omge-
ving dringend aangeraden om 
per fiets naar Bakkum te komen. 
Kijk ook op www.skulpers.nl. 

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

Er worden schilderijen in ver-
schillende technieken, etsen, 
foto’s en beeldende kunst ge-
veild die door medewerkers, 
cliënten en regionale kunste-
naars zijn gedoneerd. Ook wor-

den er geïllustreerde gedichten-
posters geveild. Van deze pos-
ters zijn kunstkaarten gemaakt 
die tijdens de veiling in setjes 
van negen kaarten worden ver-
kocht voor drie euro. Van de te 
veilen kunst is een veilingboek-
je gemaakt, dat in te kijken is op 
www.dijkenduin.nl. De opbrengst 
van de veiling en de kunstkaar-
tenverkoop komt ten goede aan 
de cliënten van Dijk en Duin. De 
kijkdagen zijn van 8 tot en met 
12 juni van 12.00 tot 14.00 uur in 
de toneelzaal De Clinghe op het 
terrein van Dijk en Duin. 

De mannen van het midgetgolfpark 
staan klaar voor het tiende seizoen
Regio - – De een verspreidt de 
flyers, een ander ruimt dode bla-
deren en takken op en een der-
de trekt het onkruid uit de grond. 
Het tuinmeubilair staat onder-
tussen te blinken op het terras 
en de sticks en ballen wachten 
samen met een flinke voorraad 
versnaperingen op de eerste be-
zoekers. 
De negen mannen van het 
Groenteam van de Hartekamp-
Groep hebben een maand lang 
hard gewerkt om de midget-
golfbaan helemaal klaar te ma-
ken voor de zomer. Het park aan 
de Vrijburglaan in Heemskerk is 
weer opengegaan. Het is een ju-
bileumjaar, want het midgetgolf-
park bestaat tien jaar. Iedereen 
is welkom om tussen het groen 
een uurtje te komen midgetgol-
fen. Tegelijk biedt het park een 
mooie dagbesteding aan men-
sen met een verstandelijke be-
perking.
Midgetgolf, een sport waarbij 
een parcours van achttien holes 
met zo min mogelijk slagen moet 
worden afgelegd en dat valt niet 
altijd mee. “Zelf spelen we nooit”, 
vertelt een van de mannen. “We 
wachten gewoon op klanten. 
Soms is het druk en soms komt 
er niemand. We vinden dit werk 

leuk, net zoals het papier prikken 
wat we meestal doen.” Grootou-
ders met hun kleinkinderen, ge-
zinnen, schoolklassen en groe-
pen kinderen die een feestje vie-
ren; het publiek in gemêleerd. 
Heero van Dam, begeleider van 
de groep: “De meeste mensen 
die hier komen weten dat het om 
het project voor mensen met een 
verstandelijke beperking gaat en 
stellen een praatje wel op prijs. 
Afgelopen zomer beleefden we 
een topjaar. Het was regelmatig 
druk en het terras was vaak goed 
bezet. Om die reden is het ter-
ras nu uitgebreid.” Voor de prijs 

hoeft niemand zich dit uitstapje 
te ontzeggen. Volwassenen be-
talen 3,00 euro en kinderen tot 
en met 12 jaar de helft. Groepen 
groter dan acht personen krij-
gen 15% korting. In juni en sep-
tember is het mogelijk buiten de 
openingstijden met een groep 
een feestje te vieren. 
De openingstijden zijn in juni en 
september woensdag van 12.00 
tot 17.00 uur, in juli en augustus 
van dinsdag tot en met zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op de website 
www.midgetgolfpark.webklik.nl 
of bel Heero: 06-46245225. 

Anders kijken naar natuur
Castricum - Tot en met 2 au-
gustus exposeren enkele leden 
van de schildervereniging Per-
spectief’ abstracte schilderijen 
in bezoekerscentrum De Hoep. 
De tentoonstelling laat zien op 
hoeveel verassende manieren 

het duingebied op abstracte wij-
ze kan worden weergegeven. De 
expositie bestaat uit 25 schilde-
rijen in acryl en olieverf. Ze heb-
ben allemaal hetzelfde formaat 
van 60 x 80 cm en creëren een 
eenheid. 

Afhaalpunt ontbreekt 
Castricum - Net zoals in Cas-
tricum, Bakkum en Limmen zijn 
vorige week in Akersloot zakken 
voor de inzameling van plastic 
verpakkingsmateriaal verspreid. 
De bijsluiter vermeldt dat men 
nieuwe zakken kan afhalen in 
Castricum en Limmen. 
Dat vindt de lokale partij CKenG 
geen goede zaak. Willem Veldt: 

“Openbaar vervoer naar Lim-
men en Castricum ontbreekt en 
niet iedereen beschikt over ei-
gen vervoer. 

In Akersloot, en ook in de Wou-
de, behoort een afhaalpunt te 
zijn. Anders zal de inzameling 
van plastic in deze dorpen zeker 
geen succes worden.” 

Limmen - Het Kleurenorkest is 
de eerste school in Nederland 
die het Natuurlijk Leren vorm-
geeft vanuit de pijlers: NLP, Sy-

Kleurenorkest stemische benadering en Op-
lossingsgericht Werken. Er is 
een informatiebijeenkomst op 
woensdag 17 juni van 9.30 tot 
11.00 uur. Locatie: Oosterzijweg 
8, Limmen, 072-5054606. 

Akersloot - Dinsdag 2 juni is een 
63-jarige fietsster uit Alkmaar 
gewond bij een aanrijding op de 
Geesterweg. De fietsster reed 

Aanrijding over de Sluisweg en sloeg links-
af de Geesterweg op. Een 25-ja-
rige automobiliste uit Akersloot 
kon de fietsster niet meer ont-
wijken. De fietsster werd overge-
bracht naar het MCA.  
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’t Drempeltje 40 jaar!
Castricum - Veertig jaar gele-
den ging ‘t Drempeltje van start 
als eerste openbare peuterspeel-
zaal in Noord-Holland, toen nog 
gevestigd in een klein gebouw-
tje van de scouting in de dui-
nen. Ondertussen is ‘t Drempel-
tje na vele omzwervingen ver-
huisd naar de Asserlaan waar zij 
nu alweer bijna twinitig jaar ge-
vestigd is. 
Afgelopen week is het veertig-
jarig bestaan van peuterspeel-
zaal ’t Drempeltje uitgebreid ge-
vierd. Op de vestiging aan de As-
serlaan was het een drukte van 
belang met kinderen, ouders en 

medewerkers die allemaal kwa-
men delen in de feestvreugde. 
De kinderen kwamen verkleed. 
Het wemelde al snel van de prin-
sesjes en piraten, en een enke-
ling kwam zelfs verkleed als fla-
mencodanseres. In de met vlag-
gen en lampionnen versierde 
tuin konden de kinderen spelle-
tjes spelen en geschminkt wor-
den. Afsluitend was er een op-
treden van een poppenthea-
ter waarbij de enthousiaste kin-
deren werden betrokken en de 
poppen zelfs een hoed vol koek-
jes tevoorschijn wisten te tove-
ren. Ook de ouders vierden het 
feest mee. 

Castricum - Even leek het er-
op dat de zomervakantie voor 
de kinderen van basisschool de 
Klimop al begonnen was; het 
was op 28 mei ‘tentjesdag’. 
De groepen 5 vertrokken van-
af school bepakt en bezakt rich-
ting Dotterbloem om daar het 
grasveld om te toveren tot een 
camping. Toen de tenten ston-
den, werd er gespeeld, in de tent 
gegeten en de vakantiedag werd 
afgesloten met een ijsje.

Tentjesdag op 
De Klimop

Paulusschool tweede in 
landelijke techniekfinale
Castricum - Met een zelfge-
maakte ballonwagen, moesten 
de kinderen van groep 3 van de 
Paulusschool proberen, een zo 
groot mogelijke afstand af te 
leggen en dat ook nog eens zo 
snel mogelijk.
Bij twee techniektoernooien is 

groep 3 nu in de prijzen geval-
len. De toernooien vonden plaats 
in het Openluchtmuseum in Arn-
hem. 
Groep 3 won vier dozen met con-
structiemateriaal en nog eens 
500 euro om aan materiaal te 
besteden. Groep, die ook pre-

sent was op deze landelijke fina-
le, viel deze keer net buiten de 
prijzen. 
Hun brug was net niet lang ge-
noeg, maar kreeg wel heel veel 
waardering en belangstelling 
van onder andere het Jeugdjour-
naal.

Juf Claudia met groep 3, in het midden Sharon Dijkstra, staatssecretaris van Onderwijs.

Middeleeuwen op ‘t Korte Land

Castricum - Het is even schrik-
ken – een  schandpaal bij de in-
gang van basisschool Toermalijn. 
Wordt een  ouderwetse manier 
van straffen weer gebruikt aan 
het Korte Land? 
Gelukkig niet, het is een onder-

deel van het project Middeleeu-
wen. In de school bruist het van 
activiteiten door moderne rid-
ders, boeren, burgers en buiten-
lui. 
Er staan complete kastelen; aan 
de  kapstok hangen zwaarden 

en  schilden. In de klassen wordt 
aandacht  besteed het leven in 
de middeleeuwen, de periode 
van 500 tot 1500. 
Er is bijvoorbeeld een kruiden-
tuin  aangelegd, want veel krui-
den werden in de middeleeuwen 
gebruikt  als medicijnen. 

In de klas van juf Hannie heb-
ben de kinderen met  behulp van 
twee moeders mutsjes  gemaakt. 
Voor de meisjes een wit kapje 
wat altijd te zien is op schilderij-
en uit die tijd. De jongens  heb-
ben een zwarte slappe puntmuts 
in elkaar genaaid.

Op 17 juni wordt het project af-
gesloten met een grote Middel-
eeuwse jaarmarkt rondom de  
school. Er zal muziek uit de mid-
deleeuwen klinken, en kwakzal-
vers zullen hun waren aanprij-
zen. De middeleeuwen komen 
tot leven in de 21e eeuw - en 
misschien  wordt de schandpaal 
toch nog gebruikt. 

Zomerfeest Forte Kinderopvang
Regio - Afgelopen zaterdag 
vond het eerste gezamenlijke 
zomerfeest van Forte Kinderop-
vang plaats. Kinderen van alle 
vestigingen uit Castricum, Lim-
men, Heiloo, Bergen en Schoorl 
waren welkom in speelpark 

De Batavier in Alkmaar. Ruim 

450 kinderen hebben het For-
te Zomerfeest bezocht. Naast 
klimmen en ravotten werd er ge-
schminkt, zelf traktaties worden 
gemaakt en konden kinderen 
zich uitleven op springkussens 
en de midgetgolfbaan. Naast 
wat lekkers op het terras, kreeg 
iedereen tot slot een cadeautje. 
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De nieuwe hypermoderne wasstraat 
van Kleverlaan BV is geopend!

Limmen - De auto nog op straat 
wassen? Ook daarvoor kan men 
vanaf nu bij automobielbedrijf 
Kleverlaan BV aan de Rijksweg 
154 in Limmen terecht. Sinds 
kort is de volgende uitbreiding 
van Kleverlaan BV namelijk een 
feit: een splinternieuwe hightech 
wasstraat. Er zijn zes ijzersterke 
redenen waarom de autobezitter 
en de auto beter af zijn in de hy-
permoderne en milieuvriendelij-
ke autowas installatie. 

Intensieve hogedruk voorrei-
niging
Een nevel van lak- en milieuvrien-
delijk schuimshampoo weekt het 
straatvuil los van de auto waar-
na zand- en overige vuilrestan-
ten met behulp van veel water 
onder hoge druk van de lak wor-
den verwijderd.

Lakvriendelijke hoofdreini-
ging
Jarenlang onderzoek naar een 
krasvrije en hoogglanzende la-

kreiniging heeft geresulteerd 
in een nieuwe generatie vuilaf-
stotende textiel wasmaterialen 
met lakbeschermende eigen-
schappen. Tevens voorkomt het 
de grauwsluier zoals die vaak 
bij standaard borstelmateriaal 
zichtbaar is.

Contourvolgende reiniging
De superzachte eigenschappen 
van textiel komen het best tot 
zijn recht bij een optimale aftas-
ting van de lak. Om deze reden is 
de hypermoderne wasinstallatie 
uitgerust met unieke kantelba-
re zijborstels. Hierdoor behoren 
schaduwvlakken definitief tot de 
verleden tijd en wordt de carros-
serie gelijkmatig over de volledi-
ge hoogte behandeld.

Hoogglanzende waxbehande-
ling
Een speciale samenstelling van 
hoogwaardige waxsoorten ge-
ven de auto een verblindende 
hoogglans en beschermen, bij 

regelmatig gebruik, de lak tegen 
agressieve straatvervuilingen, 
zure regen en indringing van uit-
laatgassen. 

Streeploze droging
Maar liefst vier krachtige hoog-
volume ventilatoren garanderen 
een optimale droging. Een droge 
lak voorkomt niet enkel hinder-
lijke streepvorming maar resul-
teert tevens in een stralend glan-
seffect en vermindert de kans op 
vorstschade aan sloten, deur-
rubbers en dergelijke.

Men kan kiezen uit maar liefst 
vier wasprogramma’s variërend 
van een snelle wasbeurt tot een 
intensief poetsprogramma. Te-
vens heeft de wasstraat een spe-
ciaal imperiaal- en pick-up pro-
gramma. Alle wasprogramma’s 
zijn ook verkrijgbaar in voordeel-
abonnementen. Onder het genot 
van een kopje koffie kan men de 
wassing van de auto volgen. Zo 
spaart men het milieu en kost-
bare vrije tijd! Men kan ook be-
schikken over een stofzuiger en 
een mattenklopper voor de reini-
ging van het interieur. Tot ziens 
bij Kleverlaan Carwash en Poets-
service! 

De volgende vijf deelnemers aan 
de Kleverlaan ballonnenactie tij-
dens de Ladies Fair in de Ente-
rij afgelopen 2e paasdag zijn de 
gelukkige winnaars van een au-
towas abonnement ter waarde 
van 30 euro: K. Admiraal, Lim-
men, J. Admiraal, Limmen, J. Bu-
ter, Limmen, M. de Wit, Bakkum, 
S. Groot, Limmen. De winnaars 
krijgen persoonlijk bericht.

Alleen nog kaarten 
voor première The Wiz

Castricum - Musicalgroep The 
Cast is bijna door de kaarten 
heen voor de vier voorstellingen 
van The Wiz! Alleen voor de pre-
mière op donderdag 18 juni zijn 
nog enkele tientallen kaarten 
beschikbaar. De vrijdagavond, 
zaterdagmatinee en -avond zijn 
uitverkocht.
Momenteel zet The Cast de 

puntjes op de i. Over twee we-
ken gaat het allemaal gebeuren. 
De decorcommissie legt de laat-
ste hand aan de decorstukken. 
Een grote vrachtwagen is nodig 
om alles naar het theater te ver-
voeren. Ook de kledingcommis-
sie heeft niet stil gezeten. Naast 
de kleding en attributen waar-
naar de leden zelf op zoek zijn 
gegaan, heeft de kledingcom-
missie 26 hoeden en pruiken ge-
maakt en grofweg 81 kostuums, 
opgedeeld in 106 kledingstuk-
ken. Het belooft een kleurrijk en 
spectaculair geheel te worden. 
De PR-commissie draagt zorg 
voor een programmaboekje en 
de eerste repetitie met het or-
kest heeft plaatsgevonden. 
Er zijn alleen nog kaarten be-
schikbaar voor de première van 
donderdag 18 juni, aanvang 
20.15 uur. Voor actuele informa-
tie: www.thecast.nl of www.ken-
nemertheater.nl. Bestellen kan 
uitsluitend via de kassa van het 
Kennemer Theater, telefoonnum-
mer: 0251–221453.

Swingende Papa Luigi 
e Amici voor 55-plus
Castricum - Zondagmiddag 14 
juni kunnen 55-plussers in de 
foyer van Geesterhage luisteren 
naar de zigeunerjazzgroep Pa-
pa Luigi e Amici. Deze zigeuner-
jazzgroep is ontstaan uit de op-
geheven zigeunerjazzgroep Cha-
teau Fique, die begin 2008 een 
afscheidsconcert gaf dat zo suc-
cesvol was dat de tweede vio-
list van de groep, Louis Schuur-
man, besloot verder te gaan met 
een nieuwe band. Het repertoi-
re is nog steeds zigeunerjazz uit 
de jaren ‘30-’50 van Hot Club de 

France als basis, aangevuld met 
wat latere muziek gearrangeerd 
in die stijl. De groep bestaat uit 
Louis Schuurman viool, Tom Le-
nos slaggitaar en zang, Jan van 
der Schaaf sologitaar en Kees 
Heijliger contrabas. 
De Zondagmiddagsociëteit 
wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur. De toegang is 3,00 eu-
ro. Voor meer informatie of het 
regelen van vervoer kan men tot 
en met 11 juni bellen naar Stich-
ting Welzijn Castricum, tel.: 0251-
656562.

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

Gevonden en
vermiste dieren

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

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
02-06-2009: Jorrit, zoon van T.F. 
Jonker en M. Ploeg, geboren te 
Limmen.
Wonende te Akersloot:
31-05-2009: Vince, zoon van 
P.L.J. Kerssens en N. Verduin, 
geboren te Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-

nerschapsregistraties:
28-05-2009: Beentjes, Simon G. 
en Braak, Mildred, beiden wo-
nende te Limmen. 29-05-2009: 
de Vries, Ronald R.J. en Verhoef, 
Bernardina C.A., beiden wonen-
de te Castricum. 29-05-2009: 
Slooves, Lars en Bras, Susette 
C.C., beiden wonende te Castri-
cum. 03-06-2009: Feenstra, Ton-
ny en Jansen, Bertha C.M., bei-

den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
29-05-2009: Westerburger, Ma-
ria J.C., oud 85 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met L.J. Luiten. 30-05-2009: Lau-
wers, Petronella, oud 91 jaar, ge-
huwd geweest met P.C. van der 
Vliet, overleden te Castricum. 01-
06-2009: Beemster, Catharina D., 
oud 68 jaar, overleden te Leiden, 
gehuwd met C.M. Jong.

Castricum - Op 2 juni werd de 
brandweer gealarmeerd voor een 
buitenbrand op het NS-station. 
Het bleek te gaan om een bran-
dende spoorbiels. Het brandje 
is waarschijn ontstaan door een 
weggegooide brandende peuk 
die precies in een scheur van 
de biels terecht is gekomen. Het 
brandje was snel geblust. 

De volgende dag werd de brand-
weer gevraagd te assisteren bij 

Brandweer 
op de been

een defecte lift in de flat aan de 
Van der Scheerlaan. Er zat een 
vrouw opgesloten. Nadat de lift 
op handbediening was gezet 
kon de lift naar de begane grond 
worden gebracht. 

Vrijdagavond werd de brandweer 
gevraagd naar de Beverwijker-
straatweg te gaan. Een voorbij-
ganger had rook of nevel uit de 
duinen zien komen en vertrouw-
de het niet. De brandweer heeft 
onderzoek gedaan en kwam tot 
de conclusie dat de rook afkom-
stig was van een tuinder die afval 
aan het verbranden was. De man 
werd vermanend toegesproken.

Castricum - Om voor vaderdag 
iets moois te maken wordt er bij 
Mem’s atelier een workshop voor 
kinderen gehouden op zaterdag 
13 juni vanaf 10.00 uur. Bij veel 
aanmeldingen is er ook om 14.00 
uur nog een workshop. Er wordt 
een bloemstuk met zijden bloe-
men gemaakt om op de tuinta-
fel te zetten.
De workshop kost 12,50 euro in-
clusief drinken. Het adres is De 
Loet 294 in Castricum, tel. 0251-
670775.

Vaderdag bij 
Mems Atelier
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Alexei uit Moldavië jaar lang gast bij familie Hof

“Mensen zijn mensen, het 
verschil is niet zo groot”
Castricum - “Nederlanders eten 
zoveel brood! In Moldavië wordt 
ook wel brood gegeten, maar 
dan meer als bijgerecht bij een 
maaltijd. Toen mijn ouders hier 
waren voor een bezoek, heb ik 
hen bij het afscheid een symbo-
lisch, echt Nederlands, cadeau 
mee naar huis gegeven; een 
broodtrommeltje.” Aan het woord 
is de 17-jarige Alexei Dereganov 
uit Moldavië die bijna elf maan-
den bij de familie Hof in Castri-
cum heeft gewoond. Alexei be-
zocht hier VWO 5 van het Bon-
hoeffer College. 
Via YFU International Exchange 
is de jonge Moldaviër in Castri-
cum terecht gekomen. De fa-
milie Hof had zich als gastge-
zin aangemeld nadat zoon Ka-
rel via de non-profit organisa-
tie bijna een jaar lang in Japan 
verbleef en daar een school be-
zocht. Doelstelling van YFU is 
meer begrip te kweken tussen 
verschillende landen en cultu-
ren. Tijdens een gesprek van 
ruim een uur, dat uitsluitend in 
het Nederlands werd gevoerd, 
kende Alexei slechts één woord 
niet: eenzaamheid. “Ik voelde mij 

hier heel snel thuis, binnen een 
paar dagen al, want het is een 
heel leuk gastgezin. Ik was in 
het begin vooral verbaasd over 
het aantal fietsers. De eerste 
dag zijn we op de fiets naar het 
strand gegaan en de tweede dag 
naar IJmuiden. Die dag leerde ik 
wat zadelpijn betekent”, zegt hij 
lachend. 
Het maakte Alexei niet veel uit 
waar de uitwisseling hem zou 
brengen. “Toen ik hoorde dat het 
Nederland werd, ben ik op inter-
net gaan kijken. Ik had wel eens 
van Amsterdam gehoord, van 
Nederlandse voetballers en van 
tulpen, want die hebben wij in 
Moldavië ook. Toch was het alle-
maal heel anders dan ik mij had 
voorgesteld.” Het grootste ver-
schil met de jongeren in zijn ei-
gen land noemt hij de wijze van 
vriendschap sluiten. “Hier maken 
ze heel gemakkelijk contact en 
dan blijft het daar ook bij. Bij ons 
zijn ze allereerst gereserveerd, 
maar worden er na een ken-
nismaking vaak hechte vriend-
schappen gesloten.” Daarnaast 
vindt Alexei het opvallend dat de 
Castricumse scholieren elkaar 

alleen in het weekend opzoeken. 
“Ze vinden dat ze het doorde-
weeks allemaal heel druk heb-
ben met school en sport. Maar 
in Moldavië nemen we school 
en sport ook serieus en toch zien 
vrienden elkaar elke dag.”
In de keuken is een apart Mol-
davisch hoekje ingericht met 
cadeautjes die zijn opgestuurd 
door de familie. Alexei: “Daar 
heb ik een foto van genomen en 
naar huis gestuurd. Mijn ouders 
waren toen heel verbaasd dat 
de wijn nog niet was opgedron-
ken. Purcari, wijn uit Moldavië is 
zo lekker!” Net zoals de gerook-
te pruimen met walnoot en slag-
room, de kaviaar en de knoflook-
pasta op brood, vindt Alexei. “In 
dit gezin worden gerechten uit 
allerlei landen gekookt, Italiaans 
bijvoorbeeld. Ik heb ook Neder-
lands gegeten, zuurkool met ap-
pel. Wij eten thuis een granen-
ontbijt, soep en twee maal per 
dag een warme maaltijd.” 
Alexei komt uit een onderne-
mersgezin, woont in de hoofd-
stad Chisinau en zijn zus stu-
deert in Odessa in Oekraïne. “Bij 
ons gaan we vanaf ons vijfde jaar 

V.l.n.r.: André, Karel en Nelleke Hof, Alexei en Martijn Hof.

negen of twaalf jaar naar school. 
Na twaalf jaar kun je naar de 
universiteit. Ik moet nu nog twee 
jaar en verhuis dan waarschijn-
lijk naar Moskou om te stude-
ren, want de universiteiten in ons 
land zijn niet goed. Maar eerst 
moet de achterstand die ik in de 
periode die ik hier heb doorge-
bracht worden weggewerkt. Dat 
gaat wel lukken.” Gastvader An-
dré en gastmoeder Nelleke zijn 
er ondertussen met een pot thee 
bij komen zitten. “Het is een ver-
rijking om iemand uit een an-
dere cultuur bijna een jaar in je 
gezin op te nemen”, vertelt An-
dré. “Ik heb onder andere geno-
ten van wat ik noem de Russi-

sche hartelijkheid van Alexei en 
zijn familie.” En Nelleke beaamt: 
“We zijn er allemaal met een po-
sitieve insteek aan begonnen en 
na zijn komst kwamen we snel in 
ons normale ritme. Alexei heeft 
het meeste werk moeten verzet-
ten door de taal te leren spreken 
en te proberen om goed mee te 
komen op school. Dat is hem 
gelukt.” Maar dat viel volgens 
Alexei allemaal wel mee. “Men-
sen zijn overal mensen, het ver-
schil is niet zo groot.” 
De organisatie is dringend op 
zoek naar gastgezinnen. Kijk 
voor meer informatie op www.
yfu.nl. Bellen kan ook: tel.: 0297-
264850.    

‘Het kan vriezen of dooien’

Vince Kaandorp wint 
expeditie naar IJsland
Limmen - Vince Kaandorp uit 
Limmen, leerling van het Bon-
hoeffer College in Castricum, 
heeft met zijn werkstuk ‘Het kan 
vriezen of dooien’ een reis naar 
IJsland gewonnen samen met 
acht andere 5 en 6 vwo-leerlin-
gen afkomstig uit het hele land. 

De jury, bestaande uit docenten 
en hoogleraren van vijf universi-
teiten, was zeer onder de indruk 
van het niveau van de inzendin-
gen. 
“De deelnemers hebben met hun 
profielwerkstuk een bijzonde-
re prestatie geleverd in het on-
derzoeken van actuele aardwe-
tenschappelijke problemen zoals 
klimaatverandering, verontreini-
gen, biodiversiteit of het ener-
gievraagstuk”, aldus de jury. In 
tien dagen tijd reizen de prijs-

winnaars in augustus onder lei-
ding van een team van experts 
van Aarde.Nu per jeep over IJs-
land. Aarde.Nu is een samen-
werkingsverband van de vijf 
aardwetenschappelijke opleidin-
gen in Nederland. 

Donderdag 4 juni werden de 
winnaars bekendgemaakt op het 
Science Park van de UvA in Am-
sterdam. Een envelop met hun 
namen zat ingevroren in een ijs-
blok. Een van de inzenders hakte 
met een ijshamer het blok open. 

Daarna onthulde Michiel van 
den Broeke, gerenommeerd 
poolonderzoeker van het Insti-
tute for Marine and Atmosphe-
ric Research te Utrecht (IMAU), 
welke leerlingen hun tas mogen 
gaan pakken deze zomer. 

Natuurfestival zondag 14 juni
Geversduin bestaat een halve eeuw
Castricum - Met een natuurfes-
tival en een groot aantal attrac-
ties voor kinderen wordt zondag 
14 juni het 50-jarig bestaan van 
Kennemer Duincamping Gevers-
duin gevierd. Burgemeester A. 
Emmens-Knol geeft met de ope-
ning van de roofvogelshow om 
14.00 uur, het geheel een offici-
eel tintje.
Van 11.00 tot 17.00 uur zijn er al-
lerlei attracties en een natuurfes-
tival. Bezoekers kunnen boom-
stamschijven schilderen, proef-
jes met natuurproducten doen, 
er is een speurtocht met foto’s, 
een belevingspad en dierenrou-
te, er zijn natuurkraampjes, kin-

deren kunnen hutten bouwen, 
men kan mee met de boswachter 
op excursie, yoga beoefenen, er 
is een roofvogelshow, een work-
shop djembé, een kampvuur met 
broodjes bakken, een springkus-
sen, draaimolen, zweefmolen, 
‘spring een gat in de lucht’, live 
muziek en Ullie, Eeki en Zep zijn 
aanwezig. 
In 1934 zijn onder andere de ter-
reindelen van de huidige cam-
ping overgedragen aan de pro-
vincie en in beheer gegeven bij 
PWN. De familie Gevers heeft 
hiervoor lange tijd een groot ge-
deelte van het Noord-Hollands 
Duinreservaat in eigendom ge-

had, voornamelijk voor de jacht. 
In 1959 werd Kennemer Duin-
camping Castricum, later ge-
naamd Geversduin, gesticht, na-
dat er op Camping Bakkum niet 
voldoende plaats meer was. In 
de loop van de jaren is het beleid 
bij Kennemer Duincamping Ge-
versduin er helemaal op gericht 
de natuur zoveel mogelijk zijn 
gang te laten gaan en daar waar 
mogelijk, het natuurlijke proces 
zelfs te stimuleren. 

De camping is te vinden op de 
Beverwijkerstraatweg 205 in 
Castricum. Aangeraden wordt 
om niet met de auto te komen. 

Castricum - Enig lef kon de 
16-jarige Limmense verdach-
te niet worden ontzegd. De jon-
gen werd zondag omstreeks 1.30 
uur op de Verlegde Overtoom in 
Castricum bekeurd wegens wild-

Wildplassen tegen politieauto
plassen. Normaal al een vrij on-
smakelijke overtreding als men-
sen tegen muren of in struiken 
staan te wateren. Deze verdach-
te had echter een politieauto uit-
gezocht. 



10 juni 2009 pagina 21

Castricum - Ook op de laat-
ste vitessevlucht vanuit Nijvel 
(220 km) bevestigde de combi-
natie De Graaf met een klinken-
de overwinning dat hun sterke 
spel van 2009 geen uitzondering 
was. Met een rustige noordoos-
ten wind vertrokken 18.000 dui-
ven vanuit Nijvel richting Noord- 
Holland, met een snelheid van 
bijna 80 km per uur finishte de 
jaarling doffer NL 08-1405249 
van de combinatie en daarom 
goed voor de eerste prijs van de 
vereniging de Gouden Wieken.
De combinatie Rijkom/Sent-
veld veroverde de tweede plaats 
en Jan Molenaar pakte de der-
de plek. Ook bij Gerhard Tromp 
en Cees de Wildt vielen vroege 
duiven. De middenmoot werd 
aangevoerd door de duiven van 
John Kool gevolgd door Jaap 
Kaandorp en Anton Tromp. De 
laatste prijsduiven waren voor 
Arie Hageman en Bert Bark. Het 
Vitesse kampioenschap werd te-
vens gewonnen door de combi-
natie De Graaf. 

Voor de lange afstandvliegers 
stond er een wedstrijd vanuit 
het Franse Tours (643 km) op het 
programma. Ook op deze vlucht 
liet de combinatie De Graaf blij-
ken dat zij hun postduiven in een 
prima vliegforme heeft; zij zagen 
om 17.38.45 uur hun eerste duif 
op de klep landen. Verrassend 
tweede werd Arie Hageman voor 
Nico de Graaf. Ook de fondman-
nen Wim en Frans Glas pakten 
vroege duiven. De top tien werd 
gecompleteerd met duiven van 
Cor Sprenkeling, Cees de Wildt 
en Jaap Kaandorp. De rij met 
prijsvliegende duiven werd af-
gesloten door Gerhard Tromp en 
Piet Verduin.

Heemskerk - Op zondag 14 juni 
organiseert de Kennemer TC een 
tweesterren toerfietstocht, de 
bekende Kennemer Classic. Men 
kan kiezen uit de afstanden van 
35, 65, 105 of 135 kilometer. 
Alle afstanden vinden plaats in 
het kader van Fietsen in Laag 
Holland en laten de deelnemers 
kennismaken met het landschap 
wat tot het gebied van Nationaal 
Landschap Laag Holland hoort. 
De 35 kilometer is bij uitstek ge-
schikt voor gezinnen, maar ook 
is de tocht gekeurd voor handbi-
kers. Alle afstanden zijn volledig 
gepijld, maar men krijgt even-
goed een routebeschrijving mee.
Alle tochten starten over dezelf-
de route, maar op verschillende 
tijden tussen 8.00 en 12.00 uur. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding: www.kennemertc.nl. Deze 
toertocht gaat van start bij IJs-
club Kees Jongert, Adelaertlaan 
5 in Heemskerk.

‘Kennemer Clas-
sic’ fietstochten

Schaakvereniging Castricum

Heleen van Arkel-de 
Greef clubkampioen
Castricum - De 32e ronde inter-
ne competitie van de Schaakver-
eniging Castricum bracht einde-
lijk de beslissing: Heleen van Ar-
kel-de Greef won met zwart in 
een tot op het eind zeer span-
nende partij, van Evert Schmit en 
was daardoor gelijk clubkampi-
oen.
Lange tijd leek de titel onze-
ker omdat Thomas Broek al snel 
had gewonnen van Piet Kuijs en 
een remise niet genoeg was voor 
Heleen.
Evert leek het betere van de stel-
ling te hebben en als hij de to-
rens op het bord had gehouden 

en niet op winst had gespeeld, 
was er eigenlijk geen doorko-
men aan voor Heleen.
Evert dacht echter aan meer 
dan remise en ruilde de torens, 
kwam weliswaar een achterge-
bleven pion voor, maar het paard 
van Heleen was veel sterker dan 
die van Evert.
Met minder tijd op de klok werd 
de spanning Evert teveel en ge-
routineerd klaarde Heleen de 
klus en werd voor de tweede 
keer in drie jaar clubkampioen.
Thomas Broek dus op de twee-
de plaats, gevolgd door Sander 
Mossing Holsteijn op plaats drie.

Jaimie scoort maximaal 
in druk crossweekend
Akersloot - Zaterdag 30 mei lag 
de baan in Overloon er goed bij 
voor een MON-wedstrijd. Jaimie 
van Sikkelerus had in de eer-
ste manche een redelijke start 
en lag na de eerste bocht eer-
ste en reed een sterke wed-
strijd. Met een hoog tempo reed 
Jaimie over het loodzware cir-
cuit en bouwde een grote voor-
sprong op en won. De start van 
de tweede manche was beter en 
Jaimie reed dan ook van start tot 
finish op kop en won met grote 
overtuiging. Op zondag reed Jai-
mie een MON-wedstrijd en dit-

maal in Leusden. Ook hier pakte 
Jaimie in de eerste manche kop-
start en na drie ronden had hij 
al een grote voorsprong en won 
onbedreigd. In de tweede man-
che moest er gewerkt worden. Er 
lagen diepe knippen op het cir-
cuit en er moest met veel staand 
gereden worden. Jaimie reed 
naar de overwinning. Op maan-
dag naar Bleiswijk voor de open 
bekercross. Jaimie startte bij de 
85cc en reed twee supersterke 
manches en eindigde na twee 
races op een vijfde plaats bij de 
85cc lage wielen. 

Castricum - Op 12 juni wordt de 
zomeravondwedstrijd gehouden 
in het N.H.-Kanaal bij Akersloot. 
Er wordt gevist op aantal en een 

Wedstrijd voor senioren H.V.C.

Geslaagde reünie Croonenburg
Castricum - De reünie en het 
feest ter ere van het 10-jarig ju-
bileum van de succesvolle vol-
leybalvereniging Croonenburg 
was afgelopen zaterdag zeer ge-
slaagd. Voor de jeugd was er een 
zeskamp met een grote zeephel-
ling. 
Daarna streed het roemruchte 
Eredivisie The Smash team uit de 
jaren 80 tegen het huidige eer-
ste herenteam van Croonenburg. 
De oudjes wonnen met 2-1 door 
slim gebruik te maken van het 
spelen onder de ‘oude’ spelre-

gels. Ook de oud speelsters van 
de eredivisie dames waren goed 
vertegenwoordigd. Het feest 
duurde tot in de kleine uurtjes, 
waarbij vele oude herinnerin-
gen werden opgehaald en veel 
plakboeken zijn doorgenomen. 
De hele avond was er een com-
pilatie te zien van oud beeldma-
teriaal, waaronder een NOS Stu-
dio Sport uitzending van Bosta/
The Smash tegen Brother Mar-
tinus, een mooi hoogtepunt uit 
de roemruchte geschiedenis van 
Croonenburg.

Onderlinge wedstrijden bij VIOS
Castricum - Op 7 juni werden 
de jaarlijkse onderlinge wedstrij-
den van sportvereniging VIOS 
gehouden. Verdeeld over twee 
wedstrijden kwamen alle jeugd-
leden die gymen en turnen in ac-
tie. De uitslagen waren alsvolgt:
Recreatie eerste prijzen: Stij-
ne de Winter, Amber Croon, 
Ges Oosterlaar en Koen Roden-
burg. Tweede prijzen: Isabel van 
Sprang, Iris Gaarthuis, Matty Me-
ijer en Quinten Oudendijk. Der-
de prijzen: Cato Broenink, Lieke 
Harwijne, Nina Schelvis, Rayco 
de Bruyn en Sten Kotten.
Selectie: Basis/instap: 1. Alyssia 
Boger, 2. Gaby van Burgel, 3. Pa-
trice Brakenhoff. Pupillen: 1. Nina 

Koene, 2. Eva Kalshoven, 3. Do-
ris Brakenhoff, 4. Denise Meul-
dijk, 5. Emma Schipper, 6. Judith 
Meijer. Jeugd: 1. Lisa Meuldijk, 2. 
Anna de Boer, 3. Bonnie Braken-
hoff, 4. Betsie Limmen. Junior/
senior: 1. Marlous de Bruijne, 2. 
Maaike Kool, 3. Manouk Roden-
burg, 4. Eveline van der Meer.

Ton Settels trofee
De wisselbeker voor meest veel-
belovende turnster ging naar Ni-
na Koene. Zij werd geprezen om 
haar inzet en prestaties in het 
afgelopen jaar. Vast jurylid Erica 
Veldt werd in de bloemetjes ge-
zet als dank voor haar inzet voor 
de vereniging dit jaar.

FC Castricum maakt zich 
op voor nieuwe seizoen
Castricum - Terwijl het feest-
gedruis rond het behaalde kam-
pioenschap nog maar nauwe-
lijks is verstomd maakt de se-
lectie van FC Castricum zich op 
voor het nieuwe seizoen in de 
2e klasse. Op 4 juni werd het af-
gelopen succesvolle seizoen af-
gesloten met een hapje en een 
drankje. Van enkele spelers werd 
afscheid genomen en enkele 
nieuwe spelers werden verwel-
komd. Sander van den Boogaard 
vertrekt naar Beursbengels en 
Wais Yousuf naar FC Hilversum. 
Nieuw zijn Ralph van der Grijp 
(Westzaan), Raymond Rijnsbur-
ger (FC Uitgeest), Nick Ridder 
(jeugd ADO 20) en Patrick Zoon 
(eigen gelederen). De grootste 
wijziging van de selectie komt 
uit de eigen jeugd. Trainer Mark 
Kranendonk: “Tien A-junioren 
zijn aan de selectie toegevoegd 
en daar ben ik heel blij mee. Ik 
beschouw ze als mijn grootste 
aanwinst. Ik hou er van om met 
jonge spelers te werken en ver-
wacht dat een aantal van hen in 
aanmerking zal komen voor het 
eerste elftal.” De nieuwe selectie 
van FC Castricum telt maar liefst 
42 veldspelers en 4 keepers. 

Kranendonk: “Op zo’n selectie-
grootte zullen veel clubs jaloers 
zijn. Toch verwacht ik niet dat 
veel spelers buiten de boot val-
len. Mocht toch blijken dat en-
kelen niet in aanmerking komen 
voor het eerste of tweede elftal, 
dan kunnen deze jongens wor-
den toegevoegd aan het derde 
elftal. Daar houden we rekening 
mee, zodat iedereen aan voet-
ballen toekomt. De concurrentie 
is groot, maar dat hoort bij selec-
tievoetbal. Ik verwacht een pret-
tig en succesvol seizoen, waar-
in we op een sociale manier met 
elkaar omgaan.” De competitie 
indeling is officieel nog niet be-
kend, maar het wordt ongetwij-
feld een hernieuwde kennisma-
king met bekende clubs als ZOB, 
DVVA, HCSC, Monnickendam, 
Kennemerland en Marken. Mark 
Kranendonk: “Het wordt een 
boeiende strijd. HBOK is voor mij 
één van de favorieten. Zij heb-
ben hun selectie behoorlijk ver-
sterkt. Wat er voor ons inzit kan 
ik nog niet zeggen, dat zien we 
wel.” Zaterdag 25 juli staat de 
eerste training met de voltallige 
groep op het programma en in 
september begint de competitie. 

Klinkende zege 
voor combina-
tie De Graaf

leefnet is verplicht. Vertrek om 
18.30 uur vanaf Kooiplein. Voor  
meer informatie c.duinmeijer@
casema.nl of tel. 0251-658999.
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Bakkum Beach Volley-
bal op 27 en 28 juni
Bakkum - Een stralende zon, 
weinig wind en een rustige zee; 
dat zijn de ideale omstandighe-
den voor de organisatoren van 
het Bakkum Beach volleybal-
toernooi. Dit jaar wordt het toer-
nooi gehouden op 27 en 28 juni 
bij strandpaviljoen Bad Noord. 
Mooi weer is voor een buiten-
evenement natuurlijk altijd fan-
tastisch maar voor beachvolley-
bal speelt de zee ook nog een 
rol. De stranden langs de kust 
variëren in breedte en als er een 
sterke westenwind staat blijft er 
weinig ruimte over voor het op-
bouwen van zo’n 50 volleybalvel-
den. “Elk jaar moeten we crea-
tief omgaan met de beschikba-

re ruimte. Voor ons toernooi zou 
de zandsuppletie bijzonder wel-
kom zijn. Een breder strand zou 
het speelveld wat compacter 
maken en dat lijkt interessant”, 
aldus één van de organisatoren 
Martin Mols.
Het toernooi wordt nu voor de 
18e keer georganiseerd in het 
laatste weekend van juni. Een 
vast weekend in het jaar zorgt 
ervoor dat er een traditie ont-
staat onder de beachvolleybal-
lers van Nederland. 
“Een aantal jaar geleden vroeg 
de Nevobo (Nederlandse Vol-
leybal Bond) aan ons of wij het 
toernooi wilden uitbreiden met 
een ronde uit de cyclus voor het 

Akersloot - Zondag barst het 
strandspektakel, het beachevent 
Akersloot, weer los op het terrein 
van handbalvereniging Meervo-
gels aan de Boschweg. Twintig 
teams hebben zich ingeschreven 
en zullen strijden om de felbe-
geerde eerste plaats. Het mee-
doen is belangrijker dan het win-
nen en de wedstrijden zullen in 
een gemoedelijke sfeer plaats-
vinden. Het toernooi begint om 
12.00 uur en rond een uur of vier 
zullen de finalewedstrijden aan-
vangen. Tegen zessen zal be-
kend zijn wie met de prijzen huis-
waarts keert. ‘De Bikkels’ luiste-
ren de prijsuitreiking en de after-
party op. Op de zaterdag ervoor 
zullen beach-voetvolleybalteams 
van de jeugd van Meervogels ’31 
’s middags een toernooi afwer-
ken en ook daar kan men deze 
jongens aanmoedigen. 

Beachevent

Slotfeest 
bij CAS RC
Castricum - Om het seizoen 
goed af te sluiten organiseert de 
Castricumse Rugby Club zater-
dag 13 juni een feest. De feest-
commissie en het bestuur no-
digen (oud) leden, supporters, 
ouders, sponsoren, vrijwilligers, 
kortom iedereen die zich betrok-

Speciale toertocht van 
de Tourclub Limmen
Limmen - Tourclub Limmen 
heeft voor zondag 14 juni een 
speciale toertocht georgani-
seerd waarbij de snelheid en af-
stand enigszins worden aange-
past. Deelnemers kunnen wel 
een snelheid van minimaal 25 
km/uur aan, de afstand bedraagt 
ongeveer 75 km. Halverwege is 
een stop waarbij de koffie door 
Tourclub Limmen wordt aange-

boden. Ook aankomende leden 
zijn welkom en de deelname is 
gratis. 
De organisatie stelt het op prijs 
als de deelnemers hun meest 
oude wieleroutfit dragen, zodat 
het een ‘wielerclassic’ wordt. Als 
deze tocht een succes is, wordt 
die begin september herhaald. 
Het vertrek is om 8.00 uur van-
af café De Lantaarn. 

Nederland Kampioenschap voor 
de Beach Jeugd. De top onder 
de beachvolleyballende jeugd 
tussen 13 en 18 spelen in Neder-
land vijf voorrondes en de pun-
ten die ze zelf hierbij behalen 
geven uiteindelijk een ranking. 
Aangezien het jeugdtoernooi pri-
ma past in onze filosofie hebben 
wij ingestemd om dit jaar weer 
mee te doen. Dit jaar wordt de 
negende keer dat de topjeugd 
van het beachcircuit in Bakkum 
zal verschijnen.” De beachvolley-
balafdeling van Croonenburg is 
georganiseerd in een aparte tak 
onder de naam: 2Beach. De vol-
leybaljeugd, die gewoonlijk in de 
zaal speelt, gaat nu door op het 
zand en hiervoor worden elke 
donderdagavond vier volleybal-
velden opgezet met op elk veld 
twee trainers. Zestig kinderen le-
ren hier wat de technieken zijn 
om op het strand uit de voeten 
te kunnen. De afsluiting is mee-
doen op het Bakkum Beach Vol-
leybal toernooi.
Er kan zoals elk jaar weer worden 
ingeschreven in verschillende 
categorieën: recreanten en com-
petitiespelende teams. De recre-
anten schrijven in met teams die 
uit zes personen bestaan. Da-
mes, heren of mixed: het kan al-
lemaal. Competitiespelende vol-
leyballers met een speelniveau 
van promotieklasse en hoger 
moeten dat weekend wat harder 
werken, want die mogen kiezen 
uit poules met twee of drie per-
sonen in het veld. Hiermee is ook 
gelijk het verschil tussen de ca-
tegorieën aangegeven. Kijk voor 
informatie op www.bakkum-
beachvolleybal.nl of bel voor in-
formatie: Rob Liefting (657411) 
of Ronald Hoberg (659579).

Meervogels 60 heren 1 sluit 
af met regionale bekerwinst
Akersloot - Het twee jaar gele-
den gestarte Heren Senioren 1 
team heeft een periode met dub-
bel succes afgesloten. Na twee 
kampioenschappen en de regio-
nale bekerwinst vorig jaar heeft 
het jonge team uit Akersloot 
ook dit jaar weer een kampioen-
schap behaald en een 3e plaats 
in de zaal.
Het allerlaatste kunstje stond 
geprogrammeerd afgelopen 
zondag in de sporthal in Winkel. 
De regionale bekerfinale tegen 
Schagen 1. De ploeg uit Schagen 
nam een 3-1 voorsprong. Daar-
na was het Meervogels wat de 
klok sloeg. In een flitsende fase 
nam Meervogels ze snel afstand 
en bleef geconcentreerd. Met 
bewegelijk aanvalsspel werd de 
op volle sterkte gekomen tegen-
stander op ruime afstand gezet. 
De diepe 5-1 verdediging en de 
in topvorm zijnde Rik Sander in 
het doel lieten weinig kans voor 
Schagen. En Marco Buur haal-
de goed de gevaarlijke angel uit 
de aanval van Schagen. Bij rust 
leidde Meervogels met 15-8 en 
leek de wedstrijd gelopen. 

Na rust verdedigden de tegen-
standers nog harder maar de 
goed leidende arbiters hadden 
daar goed het oog op. Her ver-
schil bleef ruim zes punten in 
het voordeel van Meervogels en 
dat gaf de coaches de kans ie-
dereen veel speeltijd te geven. 
In het doel nam Cees Wevers 
de plaats over van Rick Sander. 
De ruime voorsprong bleef in-
tact en het veelvuldig meegeko-
men Akersloter publiek zong de 
jonge ploeg naar een uiteindelijk 
28-21 overwinning. 
Daarmee bleef de districtsbe-
ker in het bezit van Meervogels 
en werd een periode van twee 
mooie jaren afgesloten. De he-
ren zullen volgend seizoen de-
buteren in de landelijke 1e divi-
sie buitencompetitie en zijn fa-
voriet voor het kampioenschap 
in de zaal, promotieklasse.

De afscheid nemende trainers 
Erwin Tiebie, Hans Bol en coa-
ches Jeroen Duin en Wijnand 
Krom geven de nieuwe trainer/
coach Roel Pettinga een goede 
basis om verder te groeien.

ken voelt bij CAS RC, uit om het 
seizoenseinde gezamenlijk te 
vieren. Het feest wordt opgeluis-
terd door volkszanger Richard 
Jordan, die garant staat voor een 
oergezellige avond, met muziek 
voor ieder wat wils. Bovendien 
zal onder andere bij de colts de 
speler van het jaar bekend ge-
maakt worden, uiteraard ieder 
seizoen weer een fel begeerde 
prijs! De festiviteiten in het club-
huis op Sportpark Wouterland 
beginnen om 20.30 uur. 

Eerste Meervogels Masters  
een groot succes geworden
Akersloot - Op het sportcom-
plex van sv Meervogels’31 werd 
zaterdag de eerste Meervo-
gels Masters georganiseerd. De 
Stichting ‘Vrienden van Meer-
vogels’31’ had een golfpar-
cours aangelegd en onder ide-
ale weersomstandigheden stre-
den 80 sponsors en vrijwilligers 
om de eer, nadat zij eerst een 
door de AG Golfshop te Hei-
loo verzorgde clinic hadden ge-
volgd. De hole met de waterhin-
dernis gaf extra spanning en de 
puttinghole op het terras voor de 
kantine was voor velen moeilij-
ker dan het leek.

Uiteindelijk won Dick Schoema-
ker de eerste prijs bij de vrijwil-
ligers omdat hij beter putte dan 
Jos van der Eng (tweede) en 
Thom Groot (derde). Bij de spon-
sors won Marc Valkering na een 
spannende play-off met Adri 
Buur, omdat zij exact gelijk ge-
eindigd waren. Derde werd Fabi-
an Kerssens, een fraai resultaat 
voor deze non-GVB’er.
Omdat Marc Valkering overal 
de beste score had, viel de fel-
begeerde groene polo hem ten 
deel.
Beste dame was Marina Kers-
sens-Wijte.

Castricum - KV Helios is voor 
de thuiswedstrijden van het eer-
ste op zoek naar balsponsoren. 
Voor meer informatie zie www.
kv-helios.nl/sponsoring.

Helios zoekt 
balsponsoren!
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FC Castricum heeft 
de trainersstaf rond
Castricum - Met de handteke-
ning van Michelle Steehouwer 
(foto midden) heeft FC Castri-
cum de trainersstaf voor het ko-
mend seizoen rond. Maar liefst 
veertien trainers tekenden onder 
toeziend oog van René Hoogen-
boom, de voorzitter van de tech-
nische commissie (foto links) een 
contract. Dankzij deze vakmen-
sen werd het afgelopen seizoen 
er één om nooit meer te verge-
ten. Zaterdag één werd na een 

legendarisch duel kampioen als-
mede zondag twee en vijf, meis-
jes B2, C4 en F3, F5, F6 en F7. 

Ondertussen is de reputatie van 
de trainersstaf al tot ver bui-
ten Castricum doorgedrongen. 
Hoofd jeugdopleidingen Rob 
Kramer (foto rechts) bijvoorbeeld 
kon kiezen uit diverse aanbiedin-
gen, maar tekende een contract 
voor onbepaalde tijd bij FC Cas-
tricum. (Foto: Han de Swart).

Blauw-Zwart neemt afscheid 
van trainer Ron van Aanholt
Castricum - Ron van Aanholt 
verzorgde donderdagavond 28 
mei zijn laatste training voor de 
selectiespelers van Vitesse. Voor 
Blauw-Zwart, de supportersclub 
van Vitesse, reden om Van Aan-
holt in de bloemetjes te zetten.

Want zowel de trainer als Vites-
se kan terugkijken op een mooi 
seizoen met prima prestaties. Zo 
pakte Vitesse de eerste periode, 
maar zakte daarna wat weg, wat 
mede te wijten was aan blessu-
res van enkele bepalende spe-
lers. Dat leidde er toe dat Pur-
mersteijn een grote voorsprong 
nam, en uiteindelijk tamelijk een-
voudig de titel kon grijpen. 

Toch volgde dit voorjaar enig 
herstel, zodat Vitesse zich uitein-
delijk op de tweede plek hand-
haafde. Ook in de nacompeti-
tie stond er weer een ploeg, die 
de supporters eigenlijk het hele 

jaar zouden willen zien. In twee 
mooie en zeer spannende wed-
strijden tegen het aloude Kon. 
HFC trok Vitesse net aan het 
kortste eind. 

Ook Vitesse 2, met veel jeugdige 
voetballers in de ploeg, presteer-
de het afgelopen seizoen uitste-
kend. Zij moesten lang strijden 
met onder meer Purmersteijn 2, 
maar één wedstrijd voor het ein-
de van de competitie was het 
kampioenschap al een feit. Zij 
komen daardoor weer terug in 
de reserve 1e klasse.

Na driemaal achtereen vroegtij-
dig uitgeschakeld te zijn in de 
nacompetitie hebben de spelers 
van Vitesse 1 hun doel voor het 
komende seizoen al kenbaar ge-
maakt: promotie naar de 1e klas-
se door gewoon de titel te grij-
pen. De nieuwe hoofdtrainer is 
Jord van der Meulen. 

Maarten Jurrjens is de 
FCC-speler van het jaar
Castricum - Maarten Jurrjens 
is door FC Castricum gekozen 
tot Speler van het Jaar. Op de 
druk bezochte kampioensrecep-
tie kreeg hij deze prestigieuze 
prijs uitgereikt. “Het afgelopen 
seizoen manifesteerde de blon-
de verdediger zich als een rots 
in de branding en speelde hij 
met zijn ervaring een voorname 
rol bij het binnenhalen van de ti-

Limmen - Limmen 2 van de woensdag van tennisvereniging Limmen 
is kampioen geworden in de tweede klasse. Het team bestaat uit de 
dames Irma Bos, Anneke van der Velden, Nel Molenaar, Hanneke van 
der Steen en Nancy de Ruijter. 

Limmen 3 van tennisvereniging Limmen is kampioen geworden in de 
2e klasse. Het team bestaat uit Trudy Hoogeboom, Joke Metzelaar, 
Tiny Dekker, Gina Dekker en Tiny van der Velden.

De tenniskampioenen 

Bakkum - Het eerste jeugdteam 
van TC Bakkum heeft de presta-
tie van het eerste seniorenteam, 
dat kampioen werd in de 2de 
klasse van de KNLTB-zondag-
competitie, evenaard. Dit team, 
uitkomend in de 1ste klasse 
van de jeugd-zondagcompetitie, 
werd kampioen in zijn afdeling. 

Kampioenen 
TC Bakkum

V.l.n.r.: Eva Nijhuis, coach Sjoerd Brouwer, Casper Bongers, Xander 
den Duijn, Kjeld Hekelaar, Mikki van Diepen en Rianne Brouwer.

tel. Met zijn dynamiek en onver-
zettelijkheid stond Jurrjens sym-
bool voor de swingende Castri-
cumse amateurclub, die met de 
promotie naar de tweede klas-
se een nieuw hoogtepunt mocht 
bijschrijven”, zo luidde de moti-
vatie. 

Jurrjens was zichtbaar verguld 
met het eerbetoon en kreeg het 

bijna te kwaad toen hij door zijn 
ploeggenoten werd toegezon-
gen. “Dit is een absolute verras-
sing en een geweldige afsluiting 
van een seizoen dat wij nooit 
meer zullen vergeten.” (Foto: Han 
de Swart). 

Herendubbel 35+ van TVC kampioen
Castricum - Met een gro-
te voorsprong is het herendub-
bel 35+  team van TVC  kampi-
oen geworden van de 4e klasse 
op zaterdag.  Met twintig pun-
ten voor en vier tegen, werden zij 
op de laatste speeldag eerste. In 
de laatste thuiswedstrijd tegen 
de Spatter uit Wormer hadden 
zij aan één gewonnen wedstrijd 
genoeg om het kampioenschap 

binnen te halen. Aan het eind 
van de dag stond er 4-0 voor de 
thuisclub op het scorebord. Voor 
alle teamleden was het de eerste 
keer dat zij zich tenniskampioen 
mochten noemen. 

Het team bestaat uit Gerard Bak-
ker, Fred van Balgooi, Harry van 
Lieshout,  Ruud van Mook, Loek 
Stuifbergen, Rob Terstal. 

Geslaagde 
schaakexamens
Limmen - Zaterdag 30 mei hield 
schaakvereniging Vredeburg 
haar jaarlijkse examen voor de 
jeugdopleidingen. Elk jaar mag 
Vredeburg zich verheugen op 
een groot aantal jeugdspelers 
dat enthousiast de lessen volgt 
voor het stap-1, stap-2, stap-3 
en stap-4 examen. 
Dankzij de inzet van de toege-
wijde instructeurs D. de Vries, B. 
Hollander, R. Termes, D. Aafjes, 
en J. Admiraal ontvingen negen-
tien leerlingen de beginselen, de 
tactieken en later de strategische 
vaardigheden van het schaak-
spel. De resultaten van deze we-
kelijkse lessen waren om trots 
op te zijn met een zeer hoog sla-
gingspercentage van maar liefst 
95%. Hieronder de trotse ge-
slaagden. Stap-1. Robin Baltus, 
Jari Legdeur, Barbara van Noord, 
Pieter Mulder. Stap 2. Levi van 
Duin, Rob van der Heijdt, Kevin 
Hes, Mathijs de Kremer, Patrick 
Wempe. Stap 3. Max Min, Rene 
Voorwalt, Jomme Heckers, Loek 
Wellink. Stap-4. Thomas Komin, 
Remi Aafjes, Sander Veter, San-
dra Hollander en Ozair Dahi. De 
nieuwe opleidingen starten weer 
in oktober.
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MHCC meisjes E3 wint het 
hockeytoernooi in Mijdrecht
Castricum - Dat sport mooi kan 
zijn weten we allemaal, maar de 
manier waarop de meisjes E3 
van MHCC afgelopen zaterdag 
de toernooizege binnenhaalde 
deed ieders hart sneller kloppen. 
Het team van de coaches Luc 
Brantjes en Joost Zandbergen 
had het weer geflikt. De MHCC 
meiden kregen de zege niet ca-

deau, want acht sterke teams 
streden om de prijzen.
MHCC had het in het begin van 
het toernooi in Mijdrecht best 
moeilijk. Van de drie poulewed-
strijden werd er slechts ééntje 
gewonnen. Met dit resultaat 
wisten ‘de meiden van Luc’ zich 
op het nippertje te plaatsen voor 
de kruisfinales. In de halve fina-

Geslaagd BOS-project 
bij The Sea Devils
Castricum - Vier woensdagen 
was het zweten voor een 20-
tal kinderen in de Vondelstraat. 
Onder leiding van Wilma Beu-
kers en Herman Hollanders van 
The Sea Devils kregen kinderen  
van de verschillende basisscho-
len les in basketbal. Dribbelen, 
passen en schieten, het kwam  
allemaal aan bod. De kinderen 
waren zonder uitzondering alle-
maal zeer fanatiek en cool be-
zig. De training eindigde meestal 

Han Kriek BV verlengt het 
contract met FC Castricum  
Castricum - Han Kriek BV heeft het contract met FC Castricum met 
nog eens twee jaar verlengd. Sinds de fusie in 2002 is Kriek BV hoofd-
sponsor van de amateurclub. Omdat het lopende contract op 1 juli af-
loopt, werd Han Kriek door penningmeester Gerard Travnicek (foto 
links) benaderd met het verzoek om de overeenkomst met nog eens 
twee jaar te verlengen. Foto: Han de Swart.

Biljartvereniging WIK

Van Gennip bijzonder sterk!
Castricum - Aan het drieban-
denfront kunnen ook laag ge-
klasseerden soms uit hun slof 
schieten. Ferry van Gennip bleek 
in staat om zijn aantal van 7 ca-
ramboles die hij er maken moet, 
bijna te verdubbelen. Hij haalde 
er 12 uit en dat was goed voor 
18 punten.
Terug van vakantie, liet ook Siem 
Bakkum zich van beste kant zien. 
Tegenstander Peter Ent, de kam-
pioen van vorig seizoen, bleek 
niet in staat zijn 12 caramboles 
op de wedstrijdlijst te krijgen. Hij 
kwam maar tot vier. Siem daar-

entegen had in de 21ste beurt 
zijn aantal van 15 al te pakken. In 
de resterende 19 beurten kwa-
men er nog 8 bij, zodat Siem met 
16 punten dik in de winst zat.
Cees Burgmeijer handhaafde 
zich aan de kop met een prach-
tige partij van 24 caramboles dat 
hem 13 punten opleverde. Jaap 
Frans kwam tegen Cees 4 ca-
ramboles tekort, wat zich ver-
taalde in 7 punten.
Hein Kitsz deed het helemaal niet 
verkeerd tegen Hans Kooiman. 
Met 17 punten zat Hein goed in 
zijn vel en bracht hem 14 pun-

ten in het laatje. Met 12 punten 
bleef Piet van Leur Jan Kamp de 
baas, die met een dubbele partij 
tweemaal negen punten scoor-
de. Vier spelers kwamen met 11 
punten over de streep, te weten 
Peter Weijers tegen Klaas Jonge-
neel, Peter Groenendal en Jör-
gen Bolten.

Winnaar van het ‘Open WIK 
driebandentoernooi’ is gewor-
den: Cor Kuijs, lid van biljartver-
eniging Het Stetje en BVO. Cor 
zegevierde met 27 punten uit de 
twee partijen. Tweede werd Cees 
Burgmeijer van biljartvereniging 
WIK met 22 punten, en derde 
met eveneens 22 punten, Henk 
Revers, ook van biljartvereniging 
Het Stetje. 

le tegen Alliance E5 ging Castri-
cum steeds beter spelen. Dank-
zij goals van Maud Zandbergen 
en Amber Lievers werd de span-
nende wedstrijd met 2- 1 ge-
wonnen. Op naar de finale! De 
tegenstander was AMVJ E3 dat 
in de andere halve finale favo-
riet Heerhugowaard E2 had uit-
geschakeld. 
Uitgerekend in de finale liet Cas-
tricum haar beste spel zien. Met 
veel inzet en goed hockey werd 
AMVJ onder druk gezet. Emma 
Brantjes was dichtbij de winnen-
de goal, maar helaas werd er niet 
gescoord, uitslag 0- 0. Strafbal-
len moesten de beslissing bren-
gen en dit fenomeen wordt vaak 
vergeleken met een loterij. Met 
de uitstekende keeper Alies Dek-
kers had MHCC er wel vertrou-
wen in. De strafballen serie was 
bloedstollend. Pas bij de twaalf-
de(!) serie was de strijd beslist. 
Marcella Wijker pushte de win-
nende strafbal tegen de plank, 
nadat Alies de zoveelste strafbal 
van AMVJ had gestopt. Toppers 
Amber Lievers, Emma Brantjes, 
Marit Welagen, Sil Kuijs, Susan 
Ruinaard, Marcella Wijker, Alies 
Dekkers en Maud Zandbergen 
konden feestvieren. Het was een 
schitterend slot van een fantas-
tisch hockeyseizoen. 

Mats van Burgel Nederlands 
kampioen heren turnen
Castricum - Mats van Bur-
gel die voor Pax Hoofddorp uit-

komt in de klasse pupil 8, heeft 
uitstekende resultaten geboekt. 

Tijdens de meerkampfinale van 
het NK turnen dat op 6 en 7 juni 
in Zwijndrecht plaatsvond, heeft 
Mats de 1e plaats behaald. Een 
meerkampwedstrijd bestaat uit 
de onderdelen vloer, voltige, rin-
gen, sprong, brug en rek. 

Plaats- en clubgenoot Misha 
Schram die uitkomt in de klas-
se pupil 9, wist na een constant 
geturnde meerkampwedstrijd de 
10e plaats te bemachtigen. Voor 
Misha een prima optreden tij-
dens zijn eerste NK.
Op 7 juni vonden de toestelfina-
les plaats. Mats mocht uitkomen 
op twee onderdelen, sprong en 
voltige. Met achtereenvolgens 
een score van 18.250 en 19.350, 
leverde dit Mats ook nog een 
bronzen en gouden medaille op.
Voor beide Castricummers een 
uitstekende afsluiting van een 
mooi seizoen.
Op de foto links Mats van Burgel  
en Misha Schram.

Kampioen bij Reuring op Stal
Castricum -  - Dominique Hu-
bertus van het Reuring op Stal 
wedstrijdteam gooide hoge ogen 
op de kampioenschappen van 
de Haarlemmermeerse Ruiters.
In de dressuurring liet zij met 
haar chique pony Naut een be-
heerste net afgewerkte proef 
zien. Op het springterrein gingen 

Dominique en haar pony hele-
maal los; razendsnel en plat door 
de bocht galoppeerde dit veelzij-
dige duo naar de overwinning.
 
Dominique Hubertus mag zich 
kampioen 2009 noemen in zowel 
de discipline dressuur als sprin-
gen.

Geen krant ontvangen? Bel 0251-674433

met het bekende ‘partijtje’ waar 
de kinderen fel maar zeer spor-
tief speelden. De meeste deel-
nemers waren jongens maar een 
drietal meisjes deed niet onder 
voor de jongens. Wilma en Her-
man waren verrast door zoveel 
talent en inzet. Het doel, kinde-
ren laten bewegen en kennis la-
ten maken met basketbal was 
zeker geslaagd. Op de foto staan 
niet alle kinderen en Wilma ont-
breekt ook.
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Biesterbos Open 28 
juni tot en met 5 juli
Bakkum - Dit jaar zal het Bies-
terbos Open van 28 juni tot en 
met 5 juli plaatshebben en de 
commissie is reeds druk bezig 
met de voorbereidingen voor de 
komende editie van het toernooi. 
De inschrijvingen van de jeugdi-
ge toptennissers stromen binnen, 
waaronder die van enkele top 100 
spelers en speelsters. Voor al de-
ze spelers moeten slaapplaatsen 
geregeld worden en de organi-
satie is daar dan ook druk mee 
bezig. Ook de opening op maan-
dagavond zal dit jaar weer een 
bijzondere worden. In ieder ge-
val zal er een oud-toptennisser 

aanwezig zijn. Reeds aan het be-
gin van het jaar is de commissie 
van het Biesterbos Open begon-
nen met het treffen van de voor-
bereidingen. Met behulp van een 
aantal nieuwe organisatietalen-
ten zal de commissie weer pro-
beren er een onvergetelijke edi-
tie van te maken. Op zondag 28 
en maandag 29 juni worden de 
kwalificatierondes van het toer-
nooi gespeeld, waarna het toer-
nooi op maandagavond geopend 
wordt. De opening belooft een 
bijzondere te worden, te meer 
omdat er weer een oud-topten-
nisser van Nederlandse bodem 

aanwezig zal zijn. Het precieze 
programma volgt nog. Dinsdag 
30 juni tot en met zaterdag 4 ju-
li gaan de jeugdige talenten hun 
best doen om de finales te berei-
ken. Uiteindelijk worden op zon-
dag 5 juli de finales gespeeld.
De inschrijvingen voor het toer-
nooi stromen op dit moment bin-
nen bij het wedstrijdsecretari-
aat. Toptalenten uit verschillende 
landen hebben zich reeds aan-
gemeld, waaronder Peru, Ecua-
dor, Canada, Frankrijk en Rus-
land. De commissie doet zijn ui-
terste best om al deze talenten 
onderdak te geven tijdens het 
toernooi, wat elk jaar weer een 
behoorlijke klus is. Bij het Bies-
terbos Open bestaat al jaren de 
unieke situatie dat de tennisspe-
lers bij gastgezinnen worden ge-
plaatst. En dat is zowel voor spe-
ler als gastgezin altijd een bij-
zondere ervaring. Ook dit jaar 
is de organisatie nog op zoek 
naar gastgezinnen. Geïnteres-
seerd om een week een of meer-
dere toekomstige topspelers in 
huis te nemen? Neem dan con-
tact met de inkwartiering van het 
Biesterbos Open via biesterbos-
housing@hotmail.com. 
Raemon Sluijter, Sjeng Schalken, 
Richard Krajicek, Gael Monfils, 
Jo-Wilfried Tsonga, Aranxta Rus 
en ook niemand minder dan hui-
dig nummer een van de wereld 
Dinara Safina hebben immers 
ooit meegedaan aan het Biester-
bos Open. 

Solide overwinning Red Stars
Castricum - De Castricumse 
honkbalploeg heeft in de immer 
spannende competitie een so-
lide en belangrijke overwinning 
behaald. Afgelopen zondag was 
het Sparks uit Haarlem die het 
onderspit moest delven tegen 
de thuis zo sterk spelende Red 
Stars. Met een uitslag van 8-2 
ruilen beide teams van plaats in 
de competitie welke nog steeds 
erg dicht bij elkaar ligt. 
De return van de zuur verloren 
uitwedstrijd betekende voor de 
thuisploeg een zoete wraak. De-
ze wedstrijd is cruciaal voor het 
competitieverloop en een winst 
was zeer belangrijk om de weg 
naar de bovenste regionen vrij 
te houden. Al in de eerste in-
ning sloeg Daan Kuijs een op-
offeringsslag waardoor Jas-
per van Schoor de score open-
de, niet veel later scoorde Jeroen 
Groenendal op zeer merkwaardi-
ge manier het tweede punt. De 
derde honkman van Castricum 
sloeg de bal snoeihard tegen het 
hek in het linksveld. Het verbou-
wereerde achterveld van Sparks 
liet de bal links liggen in de ver-
onderstelling dat het een fout-
ball betrof, waardoor Groenendal 
met gemak de thuisplaat bereik-
te. In honkbaltermen een infield 
homerun.  
De ploeg, deze week gecoacht 
door Niek Kuijs, bouwde de 

stand in de 3e inning tot 8-
0 uit door middel van een rally 
met reeds twee uit op het sco-
rebord. “Het hele team had iets 
goed te maken. Dat voelde je ge-
woon. Juist daarom was er op-
luchting dat wij zo snel in de 
wedstrijd op voorsprong kwa-
men, dit gaf ons ruimte te ver-
dedigen”, aldus Kuijs. “Bij de af-
gelopen duels hebben wij veel-
al de winst gepakt door een ach-
terstand weg te werken, nu eens 
niet en dat laat zien dat wij zowel 
aanvallend als verdedigend een 
perfecte balans hebben”. Zo was 
het Maarten de Ruijter die weer 
eens een slaggemiddelde van 
1.000 aantekende en het ach-
terveld, geleid door middenvel-
der Koen Glorie, die zich water-
dicht toonde. Helaas kon de nul 
niet worden gehouden door een 
fout van korte stop Daan Kuijs 
en kwamen de Sparks terug met 
twee punten.

De standen zijn gunstig. Bij de 
volgende winstpartij passe-
ren de honkballers van Vitesse 
de Flying Petrels uit Purmerend 
en staan daarmee op de twee-
de plaats onder de Bears. Zon-
dag 21 juni spelen de Red Stars 
hun tweede duel bij de Bears in 
Bergen, een week later tegen de 
Purmerenders om 14.00 uur in 
Castricum. 

Damesteam TVC districtkam-
pioen Noord-Holland-Noord
Castricum - Afgelopen zon-
dag is het damesteam van TV 
Castricum kampioen geworden 
van het district Noord-Holland-
Noord. Het team was de week 
daarvoor al kampioen gewor-
den van de competitie dames 1e 
klasse op de dinsdag. Een gelijk-
spel tegen Enkhuizen was vol-
doende voor het behalen van de 
districtstitel. 
De start van de competitie met 
de zes teamleden verliep erg 
voorspoedig met een 5-1 en 6-0 
winst. Het leverde wel twee bles-
sures op. In de derde en vier-
de week speelde TVC spannen-
de partijen tegen Bergen (3-3) 
en Egmond (4-2 winst). Daarna 
ging het team steeds meer ge-
loven in de titel en sleepte deze 

ook in de wacht na 6-0 overwin-
ningen op Hoorn en Dijkzicht.
Om algemeen kampioen te wor-
den van het district Noord-Hol-
land-Noord moest er op 7 juni 
een uitwedstrijd gespeeld wor-
den tegen de zondagkampioen 
Enkhuizen. De wedstrijd eindig-
de in 3-3, maar door een beter 
setgemiddelde werden de Cas-
tricumse dames toch kampioen. 
Een geweldige prestatie van dit 
team, dat nu door mag gaan voor 
de landstitel.

(Op de foto het damesteam van 
TVC dat districtskampioen werd. 
V.l.n.r. staand: Netty Bak, Patricia 
Pieterse, Danielle Veenman en 
Dini Paulsen; gehurkt: Margaret 
Balk en Marian van Leeuwen).

Afzwemmers in mei
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. Deze maand 
kan men 65 kandidaten felicite-
ren met hun behaalde zwemdi-
ploma. 
Woensdag 6 mei werd er door 21 
kandidaten afgezwommen voor 
het B-diploma. Dit waren: Jen-
na Assink, Juliette Bakels, Ce-
cile Bas, Jitske Boerebach, Jas-
per Boot, Stan de Graaf, Meike 
Groot, Roos Heneweer, Sven 
Hollenberg, Youri Houbaer, Pel-
le Liefting, Marilene Ooms, Mila 
Reimert, Roemer Remigius, Le-
onie Schermer, Amber Souwer, 
Lars Tijsma, Marit de Vries, Tim 
Waagemans, Zhen Wester en 
Rosalie Zijlstra.
Op 13 mei was er afzwem-
men voor het C-diploma had-

den Martijn van Bruinessen, Ja-
mahl Cairo, Floortje Doornenbal, 
Jort Doornenbal, Robin Heyde-
man, Anna Jobse, Carlijn Smit en 
Roos Vixseboxse een heel zwem-
bad voor zichzelf en kregen alle 
aandacht voor hun goede zwem-
vaardigheid.
Na het Zwem-ABC kan men nog 
oefenen en zwemmen voor ver-
schillende diploma’s voor zwem-
vaardigheid en snorkelen. Op 
20 mei werd er door een kleine 
groep kandidaten voor de drie 
verschillende Snorkeldiploma’s 
afgezwommen. Bij Snorkelen 1, 
2 en 3 lopen de eisen in moei-
lijkheidsgraad op. Voor het eer-
ste Snorkeldiploma werden de 
eisen goed afgelegd door: Kevin 
Hes. Voor Snorkelen 2 hebben 
Linde Kappers en Demi Zon-
neveld goed hun best gedaan 
en voor Snorkelen 3 is er afge-

zwommen door een groep van 
zes dames en hebben Laura Di-
amant, Sharon Diamant, Claudia 
van Domburg, Denise van Dom-
burg, Rosa Koopman en Sabine 
Laan de moeilijkste vaardighe-
den voor deze Snorkeldipolma’s 
getoond.
Op 27 mei bestond de groep voor 
het A-diploma uit 27 jonge kan-
didaten! Voor dit eerste zwemdi-
ploma hebben Robin Boots, Min-
ke Bouthoorn, Daphne Braken-
hoff, Koen Briefjes, Iris Corstan-
je, Savan Doornink, Jos Duin, 
Feike van der Eng, Tess Haga, 
Naomi Helmstrijd, Mart Kingma, 
Sepp Klijn, Sanne Könst, Joep 
Kornblum, Anouk Leijstra, Isa 
van der Meer, Shenna Miettinen, 
Nick Monteban, Pleun Nederpal, 
Mats Prevo, Kai de Rooij, Paulien 
Rotteveel, Lily Rijsdijk, Ethna Sa-
lim Arooni, Liza van Velzen, Ste-
ven Vlekke en Thijs de Zeeuw 
hun prestaties in het water la-
ten zien.

Helios op dreef in slotwedstrijd
Castricum - In Krommenie heeft 
Helios een uitstekende wedstrijd 
gespeeld tegen de Kievieten.  
Helios maakte vanaf het begin 
van de wedstrijd duidelijk dat zij 
maar met één doel naar Krom-
menie waren afgereisd: Winnen! 
Binnen twintig minuten stonden 
de Castricummers met 1-6 voor. 
Er werd goed gecombineerd en 
de aanvallen van de dames en 
heren van Helios verliepen vloei-
end. Er werden talrijke kansen 
gecreëerd en in tegenstelling tot 

eerdere wedstrijden ging de bal 
nu wel soepel door het mandje. 
Voor rust verslapte de concen-
tratie van de ploeg enigszins en 
kwamen de Kievieten iets dich-
terbij: 3-7.  
Na de theepauze ging het lan-
ge tijd gelijk op. Halverwege de 
tweede helft stond het 8-11 en 
dreigde het nog even spannend 
te worden. De Kievieten hoopten 
nog  te kunnen doordrukken om 
degradatie te voorkomen. Met 
name de scheidsrechter moest 

het in deze fase flink ontgelden 
en liepen de emoties hoog op. 
Maar dankzij de topscoorders 
Jet Beentjes (4) en Frank Bra-
kenhoff (5) werd het 8-13 en was 
de wedstrijd gespeeld. De eind-
stand was tenslotte 9-14. 

In het nieuwe seizoen blijft de 
doelstelling om te promoveren 
naar de tweede klasse, op zo-
wel het veld als in de zaal. In de 
voorbereiding op het seizoen 
2009/2010 zal er door de selectie 
keihard getraind worden om de-
ze doelstelling te halen. 
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Gemeente stimuleert sociale contacten

Oude- en nieuwe bewoners
in contact op mobiel terras

Uitgeest - De maatschappij is 
veranderd. De meeste vrouwen 
werken buitenshuis. In de gezin-
nen is het druk en moeten huis-
houdelijke taken worden ver-
deeld. Weten nieuwe inwoners 
eigenlijk wel wie hun buurt-
genoten zijn? Bewoners, die al 
dertig of veertig jaar in dezelfde 
straat wonen zien nieuwkomers 
verschijnen. Maar wie zijn dat nu 
precies? “Contacten zijn belang-
rijk”, zo vindt ook de gemeente, 
die enkele maanden geleden in 
De Koog startte met de Project-
groep Sociaal Contact.
 
Uitgeest is verdeeld in drie gro-
te wijken: De Kleis, Het Oude 
Dorp en De Koog. Iedere wijk 
heeft een wijkwethouder. Voor 
De Koog is dat Arnold Sely. Ie-
dere wijk is onderverdeeld in 
wijkdelen en heeft contactper-
sonen. Zo is het wijkdeel De 
Koog onderverdeeld in vier wijk-
delen: Koog-Noord; Vrijburglaan 
en omstreken; De Venstraten en 
Koog-Midden. Contactperso-
nen zijn zogezegd de ogen en 
oren van de wijk. Men kan hen 
altijd aanspreken voor wat be-
treft zaken, waarin de gemeen-
te een rol kan spelen. Niet ieder-
een weet namelijk dat er wel de-
gelijk iets te doen is aan onvei-
lige situaties. Ook vindt men bij 
de gemeente welwillend gehoor 
als het gaat om nieuwe ideeën. 
Men kan met die ideeën terecht 
bij de contactpersonen, die ver-
volgens weer contact opnemen 
met Mirjam Kortekaas, coör-
dinator wijkbeheer van de ge-
meente of met de wijkbeheerder 
van De Koog, Klaas Visser.
 
Het mobiele terras
Tijdens de dit voorjaar door de 
gemeente gehouden vergade-
ringen van wijkbeheer, waar alle 
contactpersonen van De Kleis, 
Het Oude Dorp en De Koog uit-
genodigd waren, kwam de be-
hoefte aan meer sociaal con-

tact in De Koog naar voren. Er 
is toen een voorstel gedaan hier 
iets aan te doen. Díe mensen, die 
iets willen organiseren in hun ei-
gen buurt kunnen de medewer-
king krijgen van de gemeen-
te. Om de sociale contacten een 
impuls te geven is de gemeen-
te gestart met het project: ‘Tijd 
voor een kopje koffie?’ Men be-
sloot tot het inrichten van mobie-
le terrassen in de vier verschil-
lende wijkdelen in De Koog. Een 
mobiel terras is een eenmalig ge-
beuren. Het cateringbedrijf Vree-
burg uit de Lange Buurt zet van 
te voren een klein buffetje neer 
voor het serveren van koffie en 
andere dranken alsmede een 
grote parasol, met rode kleden 
omgeven sidetables en diverse 
tuinstoelen met tafels. Alle kos-
ten, die voor het mobiele terras 
werden en nog worden gemaakt, 
kunnen worden gedeclareerd bij 
de gemeente. De hele organisa-
tie moest echter vanuit de buurt 
zelf worden geregeld. Voor wat 
de Vrijburglaan en omstreken be-
treft zetten Sjef Metselaar en El-
len Oorthuizen zich daarvoor in.
 
In te vullen vragen
Het eerste mobiele terras was op 
16 mei in Koog-Noord. Hier kwa-
men plm. veertig mensen. Op 23 
mei was het tweede mobiel ter-
ras voor de Venstraten. Hier kwa-
men plm. 50 mensen. Het derde 
mobiele terras werd afgelopen 
zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur 
voor het wijkdeel Vrijburglaan en 
omstreken op het grasveld te-
genover Super de Boer gehou-
den. Hier kwamen 53 mensen, 
waaronder drie van de vier con-
tactpersonen van dit wijkdeel: 
Jos Rood, Jan Boergonje en Fred 
Barella. Vierde contactpersoon is 
Rien Roodzant. Iedere aanwezige 
bewoner kreeg een formulier, dat 
men naar eigen keuze kon invul-
len. Hierin stonden vragen, zoals: 
1) Woont u al lang in Uitgeest? 
2) Kent u de mensen bij u in de 

buurt? 3) In welke straat woont 
u? 4) Wordt er wel eens iets ge-
organiseerd? en 5) Bent u bereid 
om daar aan mee te werken? 
Voor het wijkdeel Vrijburglaan en 
omstreken waren er folders met 
de aankondiging van het he-
le gebeuren bij 300 gezinnen in 
de bus gedaan: van De Kuil tot 
aan de Plevierstraat en vanaf de 
Kooglaan - de oneven nummers 
- tot aan de Zien. 
 
Doel bereikt
Het was zaterdag mooi weer en 
de mensen zaten gezellig met 
elkaar te praten onder het ge-
not van een kopje koffie. Even-
eens aanwezig was Arnold Se-
ly, wijkwethouder van De Koog. 
“Ook met de instroom van nieu-
we bewoners is saamhorigheid 
belangrijk”, zo vindt hij. Super de 
Boer had zakjes chips en aller-
lei drankjes ter beschikking ge-
steld. Tenslotte vond het hele ge-
beuren pal tegenover de super-
markt plaats. 25 van de 53 men-
sen hadden het vragenformu-
lier ingevuld. Die gaven te ken-
nen wel mee te willen helpen 
om in de eigen buurt iets te or-
ganiseren. Over het algemeen 
waren de mensen enthousi-
ast en vonden het ‘Bakkie koffie 
in de buurt’ voor herhaling vat-
baar. Daarmee lijkt het doel van 
de projectgroep bereikt. Die wil 
de mensen graag activeren om 
in de eigen buurt sociale acti-
viteiten te organiseren door bij 
voorbeeld een straatbarbecue te 
houden of een Nieuwjaarsborrel 
te organiseren, zodat de men-
sen in de buurt en ook de nieu-
we bewoners de bestaande be-
woners beter leren kennen. Voor 
de mensen, die in Koog-Midden 
wonen en die nader kennis wil-
len maken met hun buurtgeno-
ten zei vermeld, dat het vierde 
mobiele terras wordt gehouden 
op zaterdag 13 juni in het wijk-
park bij de Paltrokschool. (Mar-
ga Wiersma).

Uitgeest - Bij een snelheidscon-
trole op de Provincialeweg pas-
seerde op 2 juni een 28-jarige 
Amsterdammer met zijn auto de 

Hardrijder is 
rijbewijs kwijt

radar met een snelheid van 140 
km per uur waar slechts 80 km 
per uur is toegestaan. 

Vanwege deze grove overschrij-
ding van de maximumsnelheid is 
het rijbewijs van de man ingevor-
derd. Hij kan daarnaast een zeer 
forse boete tegemoet zien. 

Uitgeest - Het voortbestaan van 
Wijkvereniging De Kleis is in ge-
vaar. Het bestuur is naarstig op 
zoek naar een nieuwe voorzitter, 
penningmeester en wellicht ex-
tra bestuursleden. 

De redactie van De Kleiswijzer 
heeft dringend versterking nodig 
en zoekt redactieleden en een 

Wijkvereniging De Kleis in gevaar 
vormgever. Kandidaten kunnen 
zich aanmelden via info@dek-
leis.nl. Alle geïnteresseerde le-
den zijn uitgenodigd om tijdens 
een extra ingeplande ledenver-
gadering op maandagavond 15 
juni  om 20.00 uur in basisschool 
Kornak aanwezig te zijn om mee 
te stemmen over het voortbe-
staan van de wijkvereniging. 

Optredens en activiteiten 
rond de 27e Wielerronde
Uitgeest - De Wielerronde van 
Uitgeest vindt dit jaar plaats op 
zondag 14 juni. Het is de 27e 
editie van dit sportieve spekta-
kel. Van 11.30 tot 19.00 uur wor-
den de straten afgesloten langs 
het parcours. Natuurlijk zijn er 

weer terrassen ingericht en voor 
de kinderen zijn er allerlei acti-
viteiten georganiseerd. De loka-
le topper Rocky treedt op in De 
Balken vanaf 16.00 uur. En ver-
volgens beklimt JJ and the Fat 
Cats het podium. Entree gratis. 

CliniClowns viert vijfjarig 
jubileum Pop4Kids on tour
Uitgeest - Woensdagmiddag 17 
juni zijn de CliniClowns met Pop-
4Kids gast in Bob’s. Pop4Kids on 
tour is een reeks van vijf swin-
gende popconcerten voor zieke 
en/of gehandicapte kinderen en 
hun broertjes, zusjes en ouders/
verzorgers. 
Het initiatief is van Stichting Cli-
niClowns Nederland. Monique 
Smit, KUS, Lisa, Amy en Shel-
ley, Yes-R en de Hustle Kidz zijn 

dit jaar, samen met CliniClowns 
Boem en Soest, van de partij. 
De gedachte achter Pop4Kids 
is even simpel als doeltreffend: 
laat zieke en gehandicapte kin-
deren samen met hun gezin din-
gen ondernemen die kinderen 
graag doen, zoals naar een pop-
concert gaan. CliniClowns Ne-
derland organiseert Pop4Kids on 
tour in samenwerking met Stich-
ting Energy4All.

Aardbei
vlaai

± 12 personen

12,50 nu 9,50

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253
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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.

Burgerlijke stand
AANGIFTE HUWELIJK
A.J. van der Vlugt en E.M. Slond

GEHUWD
R. Plug en R. la Fleur
D. de Jong en A.E. Bosman

Kijk op Uitgeest
Een weekend
in juni
Juni is altijd de maand waarin er 
veel activiteiten worden georga-
niseerd. In juli en augustus zijn 
veel mensen op vakantie. Dus alles 
moet in juni worden georganiseerd 
en met een beetje geluk ook nog 
onder goede weersomstandighe-
den. Vrijdag waren we met het hele 
college mee met de uitgaansdag 
van het personeel van onze ge-
meente. Je spreekt elkaar dan eens 
over iets anders dan het werk en 
bovendien is het goed om een dag 
plezier te hebben want dat komt 
op de werkvloer ook ten goede.
Zaterdag had schaakvereniging 

Lasker een toernooi voor de ba-
sisscholen georganiseerd in de 
Zwaan. Een groot succes dat vast 
en zeker een traditie gaat worden. 
Aan mij de eer om de prijzen uit te 
delen. Mijn zoon Perry was mee en 
mocht de vaantjes uitreiken. Basis-
school ‘de Wissel’ was de winnaar 
en kreeg dus tevens de ‘Wisselbe-
ker’ mee. Zondag vierde Edwin Ott 
motoren zijn zilveren jubileum. 
Een heel spektakel werd georgani-
seerd. Met als hoogtepunt het uit-
eindelijk bereiken van een vermel-
ding in het Guinness Book of World 
Records. De langste rij Yamaha R-
series circuitbikes werd gehaald. 
Van heinde en verre kwamen deze 
racemotoren om de uiteindelijke 
rij te maken. Ik mocht ze tellen en 
ik kwam uit op het aantal van 67 
motoren.
Daarna moest ik weer snel naar 
huis. Willibrord van Beek en Noor 

Schutter kwamen eten. Willibrord 
zit in de Tweede Kamer en mijn 
man Hans heeft daar een paar jaar 
voor hem gewerkt. Noor was toen 
zijn collega. Vanuit een werkrelatie 
is een vriendschap ontstaan en het 
was weer erg gezellig om de avond 
met ze door te brengen. 

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Flinke subsidies voor monumenten
Het rijk tast fors in de buidel voor de restauratie van twee ge-
zichtsbepalende monumenten in Uitgeest. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed van het ministerie van OC&W stelt ruim 393.000 
euro beschikbaar voor de restauratie van de toren van de r.k. kerk 
aan de Langebuurt. Voor de restauratie van het Kooghuis aan de 
Provincialeweg trekt dezelfde dienst ruim 300.000 euro uit. De 
gemeente kreeg afgelopen week per brief het goede nieuws.

Wethouder Arnold Sely toont zich 
zeer verheugd met het nieuws van 
de rijksdienst uit Amersfoort. ‘Twee 
jaar geleden al zijn we met deken 
Cassee om de tafel gaan zitten om 
een plan te maken voor het behoud 
van het kerkgebouw. De gemeente 
heeft het voortouw genomen door 
de rijksdienst uit te nodigen om een 
kijkje in de toren te komen nemen. 
Ambtenaren van de dienst zijn in-
derdaad gekomen. Na afloop van 
het bezoek werden geen toezeggin-

gen gedaan, maar ik denk zeker dat 
hun constatering van de ernst van 
de situatie een rol heeft gespeeld bij 
het beoordelen van de subsidieaan-
vraag.’
Ter ondersteuning van de aanvraag 
voor subsidie voor de restauratie 
van het Kooghuis van de familie Ter-
ra liet de gemeente met instemming 
van de raadscommissie Grondge-
biedzaken een bouwkundig rapport 
opstellen. Wethouder Sely: ‘Dat heeft 
geleid tot dit geweldige resultaat.’

len die dag de hieronder genoemde 
straten afgezet worden: Middel-
weg: vanaf de kruising Middelweg 
-  Prinses Beatrixlaan tot en met de 
T-splitsing Middelweg - Burgemees-
ter van Nienesstraat. Burgemeester 
van Nienesstraat: vanaf de T-split-
sing Middelweg - Burgemeester van 
Nienesstraat tot en met T-splitsing 
Castricummerweg - Prinses Irenel-
aan. Castricummerweg: vanaf de 
Hogeweg tot de Prinses Irenelaan.
Prinses Irenelaan: vanaf T-splitsing 
Castricummerweg - Prinses Irenel-
aan tot en met T-splitsing Prinses 
Irenelaan - Prinses Beatrixlaan. Prin-
ses Beatrixlaan: vanaf T-splitsing 
Prinses Irenelaan - Prinses Beatrix-

laan tot en met de kruising Prinses 
Beatrixlaan - Middelweg.
De hieronder genoemde tussenlig-
gende straten (of gedeelten hiervan) 
zijn hierdoor tevens onbereikbaar 
voor alle verkeer: Bollenhof (ge-
heel), Koningin Wilhelminastraat 
(geheel), Vermaningspad (geheel), 
Dokter Brugmanstraat (vanaf Mid-
delweg tot Prinses Irenelaan), Prins 
Bernhardstraat (geheel), Hogeweg 
(vanaf Prinses Beatrixlaan tot Burge-
meester van Nienesstraat), Koningin 
Julianastraat (geheel).
Om 11.30 uur zal het parcours afge-
sloten worden; om 19.00 uur wordt 
het parcours opgeruimd en daarna 
weer vrijgegeven.

Wielerronde van Uitgeest
In verband met de Wielerronde van Uitgeest op zondag 14 juni 2009 zul-

Opbrengst
collectes
De opbrengst van de collecte 
voor Amnesty International in 
Uitgeest in februari van dit jaar 
was 1157,64 euro. Voor de actie 
Jantje Beton werd begin maart 
3537,10 euro opgehaald.

Mobiel terras 
Koog-Midden
Zaterdag 13 juni wordt van 10.30 tot 
12.30 uur een mobiel terras neerge-
zet in het wijkpark bij de speeltoe-
stellen tussen de Koperwiekstraat 
en de Paltrokstraat. Bewoners van 
de buurt Koog-Midden worden van 
harte uitgenodigd om daar een kop-
je koffie of thee te komen nuttigen 
en een praatje met elkaar te maken.
De buurt Koog-Midden is het gebied 
dat wordt omsloten door de Plevier-
straat-Wiekenlaan-De Bonkelaar-De 
Witte Hoofden-Scholeksterstraat-
Kemphaanstraat-Sternstraat.



Loslopende honden
Op verschillende plaatsen in de gemeente is de laatste tijd over-
last gemeld die wordt veroorzaakt door loslopende honden. On-
der meer in weilanden en stukken natuur bezorgen honden die 
niet onder toezicht staan van hun baasje schapen en broedende 
vogels soms een ware doodschrik. Het is daarbij voorgekomen 
dat schapen in paniek uitbreken en over de rijweg gaan zwer-
ven.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE AlGEMENE ZAKEN
EN FINANCIëN
De commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28, op don-
derdagavond 11 juni. De vergadering begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Beschikbaarstellen voorbereidingskrediet nieuwbouw jeugd- en jon-
gerencentrum Mill House en hobbyvereniging Fabo.

- Jaarrekening 2008 en begroting 2010 van de Milieudienst IJmond.

- Toelichting bureau Halt.
- Projectplan rampenbestrijding. 

VERGADERING GEMEENtElIjKE
MONuMENtENCOMMIssIE
Donderdag 11 juni 2009 houdt de gemeentelijke Monumentencom-
missie haar maandelijkse openbare vergadering in het gemeentehuis 
van Uitgeest. De vergadering begint om 16.00 uur. Op de agenda 
staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Bouwplannen ten aanzien van de gemeentelijke monumenten Busch 
en Dam 8 en Busch en Dam 19.

Begeleid zelfstandig wonen voor jongeren
Enkele ouders hebben een initiatief ingediend om op een deel 
van het terrein van het voormalige dienstencentrum aan de Dok-
ter Brugmanstraat een project voor Begeleid Zelfstandig Wonen 
voor jongeren te realiseren. De initiatiefnemers hebben overleg 
gevoerd met wethouder j. Chr. van der Hoek van de gemeente uit-
geest en met de heer D. tromp, directeur van Kennemer Wonen. 
De woningcorporatie ontwikkelt bouwplannen voor deze locatie.

Kennemer Wonen en de gemeente 
hebben toegezegd als onderdeel 
van het nieuw te bouwen complex 
maximaal tien appartementen voor 
Begeleid Zelfstandig Wonen te wil-
len bestemmen. Volgens afspraak 
wordt eerst nagegaan of hiervoor in 
Uitgeest belangstelling bestaat. 

Aan welke doelgroep wordt ge-
dacht?
Dit project Begeleid Zelfstandig Wo-
nen is bedoeld voor jonge mensen 
tussen de 20 en 40 jaar die met een 
beetje ondersteuning zelfstandig 
kunnen leven. Het gaat om mensen 
met een lichte verstandelijke beper-
king, of normaal begaafde mensen 
die emotioneel kwetsbaar zijn en 
behoefte hebben aan de ondersteu-
ning van Begeleid Zelfstandig Wo-
nen. Ook wordt gedacht aan men-
sen met een aan autisme verwante 
stoornis. Maar ook aan hen die op 
een andere wijze erg veel moeite 
hebben met het leggen van contac-
ten met vooral leeftijdsgenoten en 
daardoor in een sociaal isolement 
dreigen te geraken.

Hoe komt het project er precies 
uit te zien?
Het project zal niet van vandaag op 
morgen worden gerealiseerd, mede 
omdat het onderdeel zal gaan uit-
maken van de totale nieuwbouw op 
deze plek. Naar verwachting zal een 
appartement (voor begeleid zelf-
standig wonen) gaan bestaan uit 

een zitkamer, een slaapkamer, een 
keuken, een douche en een wc. 
In dit appartement kan men zelf-
standig wonen met begeleiding 
op maat. Dit betekent, dat er waar 
nodig hulp en begeleiding is. Die 
kunnen geboden worden op alle 
mogelijke terreinen en zullen naar 
behoefte variëren in tijdsduur.
Aan de appartementen zal één ge-
meenschappelijke ruimte toege-
voegd worden voor de nodige so-
ciale contacten en activiteiten. Men 
is vrij om daarvan gebruik te maken 
maar het maken van contacten met 
andere bewoners wordt wel gesti-
muleerd.

Hoe zit het met de kosten?
Wie aan dit initiatief mee wil doen, 
gaat in de praktijk een appartement 
huren. De kosten voor het wonen én 
de dagelijkse levensbenodigdheden 
moeten zelf worden opgebracht. De 
kosten van de begeleiding zullen be-
taald worden uit het PGB (Persoons 
Gebonden Budget), dat wordt toege-
kend door het rijk, na een indicatie 
van het CIZ (Centrum Indicatiestel-
ling Zorg).

Wie meer wil weten of zich wil aan-
melden als potentiële deelnemer kan 
bellen met telefoonnummer 0251 
- 31 16 56. Aanmelding verplicht 
nog tot niets. Na de zomervakantie 
wordt het aantal aanmeldingen be-
keken en worden belangstellenden 
nader geïnformeerd.

Eigenaren van honden weten ook 
vaak niet dat de uitwerpselen van 
hun viervoeters ziekten kunnen 
overbrengen aan vee. Om al deze 
redenen het dringende verzoek 
aan hondenbezitters om zich te 
houden aan het aanlijngebod.

Honden los laten lopen is uitslui-
tend toegestaan op plaatsen die 
hiervoor door de gemeente zijn 
aangewezen. Dat wordt kenbaar 
gemaakt met borden waarop staat 
aangegeven dat het om een los-
loopplaats gaat.

Nachtcoaches gezocht
Het basisteam Ijmond-noord is naarstig op zoek naar nachtcoa-
ches. Nachtcoaches komen in dienst van de gemeente Heemskerk, 
maar worden aangestuurd door de politie Ijmond-noord. Dit is te-
vens de plek waar de nachtcoaches de nachtdiensten beginnen en 
eindigen.

De nachtcoaches gaan in koppels 
van twee werken om de veiligheid 
tijdens uitgaansnachten in de ge-
meenten Heemskerk en Uitgeest te 
verbeteren. Daarbij zullen ze wor-
den begeleid door een politiebiker. 
Het uitgangspunt is het terugdrin-
gen van overlast tijdens de vrijdag- 
en zaterdagnachten.
De nachtcoach moet pro-actief wer-
ken en preventief aanwezig zijn. De 
nachtcoaches krijgen een BOA-op-
leiding om te kunnen verbaliseren 
of staande te houden.
De kracht van de nachtcoach schuilt 
echter in het pro-actief benaderen 

en het in een vroeg stadium aan-
spreken van overlastgevende jonge-
ren. Zij krijgen een eigen uniform, 
een mountainbike, portofoon en 
een stukje opleiding ter beschik-
king. De opleiding is een instructie 
hoe de nachtcoach de mountainbike 
(vergelijkbaar met de politiebike) 
kan gebruiken bij zijn of haar werk-
zaamheden.
Ken jij iemand in je omgeving die 
geïnteresseerd is, schroom dan niet 
en informeer, of laat diegene infor-
meren bij willem.pronk@kennemer-
land.politie.nl of frank.dijkhof@ken-
nemerland.politie.nl.

30.000 euro voor duurzaam idee

Initiatieven kunnen tot 3 augus-
tus worden ingediend op de web-
site www.duurzamedinsdag.nl. 
Hier staat ook informatie over de 
inzendingen van vorig jaar en over 
de voorwaarden. Peter Visser: ‘Alle 
inspirerende duurzame ideeën wat 

betreft klimaat maar ook op sociaal 
gebied zijn welkom. Van heel con-
ceptueel tot concreet.’
Een aantal Noord-Hollandse initia-
tiefnemers word op 6 oktober met 
een zogenaamde Duurzame Date 
gekoppeld aan een overheid, be-

drijf, maatschappelijke organisatie, 
financier of fonds. Deze partijen 
kunnen helpen bij het verder reali-
seren van de initiatieven. 
Noord-Holland wil met de prijsvraag 
een extra impuls geven aan duur-
zame ontwikkeling. Samen met het 
bedrijfsleven en andere partners 
wil de provincie van Noord-Holland 
een duurzame provincie maken. De 
provincie wil een impuls geven aan 
innovaties die bijdragen aan het te-
gengaan van klimaatverandering. 
De prijsvraag is onderdeel van het 
Actieprogramma Klimaat. Duurzame 
Dinsdag is een initiatief van het IVN 
en partnerorganisaties. Duurzame 

Dinsdag Noord-Holland wordt on-
dersteund door het VSB Fonds.

Hybride tuktuk
Een aansprekende inzending van vo-
rig jaar was het ‘hybride tuktuk-pro-
ject’. Studententeams uit Nederland 
en India gaan de strijd aan om het 
schoonste, goedkoopste en meest 
praktische upgrade-systeem voor 
bestaande tuktuks in India te ont-
werpen. Doel van het project is het 
inkomen van de Indiase bestuurders 
van dit vervoermiddel met minstens 
35% te verhogen en de CO2-uitstoot 
van de miljoenen tuktuks met min-
stens 40% te verminderen.

Burgers, bedrijven, verenigingen, stichtingen en overheden uit 
Noord-Holland kunnen een prijs winnen voor een duurzaam initi-
atief. Op 6 oktober is de Duurzame Dinsdag van Noord-Holland. 
Alle ingezonden initiatieven uit Noord-Holland worden dan aange-
boden aan gedeputeerden Peter Visser en jaap Bond. De indieners 
van de twee meest kansrijke ideeën worden beloond met een prijs 
van 30.000 euro en 20.000 euro. De prijzen zijn bedoeld om de 
initiatieven samen met een Noord-Hollands bedrijf of organisatie 
uit te werken.



-	 Aanvraag voor legalisatie van de overkapping achter het gemeente-
lijke monument aan de Westergeest 61.

-	 Plannen ter splitsing van het Rijksmonument aan de Uitgeesterweg
27.

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 15 juni een aantal
bouwplannen voor de gemeenten Heemskerk, Bergen, Castricum en
Uitgeest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstellenden kun-
nen de vergadering bijwonen in het tijdelijke onderkomen van de ge-
meente Castricum aan de Duinenbosch 3, ingang Zeeweg, 1901 NT
Castricum. De agenda van de bouwplannen van de gemeente Uitgeest
kan vanaf donderdag 11 juni worden ingezien bij de balie van Pu-
bliekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest. Telefonisch kan infor-
matie worden ingewonnen bij mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

Beëindiging grafrecht
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken het volgende be-
kend.
Op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkbuurt te Uitgeest zijn tot
1952 graven uitgegeven zonder tijdslimiet, zogeheten ‘eeuwigduren-
de graven’. Het college heeft besloten om deze graven ook aan een
termijn te binden en de eeuwigdurende graven als zodanig op te hef-
fen. Hierbij wordt een overgangstermijn van vijftig jaar gehanteerd,
zodat alle eeuwigdurende graven eindigen per 1 januari 2059.
Al degenen, die te boek staan in de administratie van de gemeente
Uitgeest als rechthebbende op een eeuwigdurend graf, zijn persoon-
lijk bij brief op de hoogte gesteld. Deze openbare bekendmaking ge-
schiedt ten behoeve van hen die niet meer als rechthebbende zijn te
achterhalen.

ontheffing 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 hou-
den van een rommelmarkt in Sport- en Tenniscentrum Uitgeest aan
de Zienlaan 4, op zondag 1 november 2009 en op zondag 21 maart
2010, van 12.00-16.00 uur.

Bezwaarmogelijkheden
inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen
tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de
bekendmaking van dit besluit.

kermis, 4 juli tot en met 8 juli 2009
Ontheffing Sluitingsuur
Ontheffing sluitingsuur geldt voor de onderstaande horecabedrijven:
-	 Café ‘t Portiertje, Langebuurt 16;
-	 Café De Balken, Middelweg 13;
-	 Café Buona Sera, Langebuurt 14 / Boekdrukkerspad 2;
-	 Bierencafé Thijs, Langebuurt 7;
Van zondag tot en met donderdag tot 02.00 uur, met een afhelphalf-
uur tot 02.30 uur, hetgeen inhoudt dat het publiek tussen 02.00 uur
en 02.30 uur het horecapand moet verlaten.

Terrassen en tenten
Terrassen en tenten zijn toegestaan in principe op dezelfde wijze als
in 2008. Op de terrassen en in de tenten mag (levende) muziek ten
gehore worden gebracht (voor zover aangevraagd en vergunning is
verleend) van zaterdag op zondag, van zondag op maandag en van
woensdag op donderdag van 14.00 tot 01.00 uur. Tijdens de kermis
mag uit de ramen worden geschonken c.q. getapt.

Standplaats
V.O.F. Schermer-Karels is het toegestaan voor het gemeentehuis een
snackwagen te exploiteren.

Afsluiting wegen
De Middelweg en de Langebuurt (vanaf de Dr. Brugmanstraat tot de
Meldijk) zijn op de navolgende dagen / tijden afgesloten voor het ver-
keer (dit geldt niet voor voetgangers en fietsers):
- zaterdag vanaf 14.00 uur tot 04.00 uur;
- zondag vanaf 14.00 uur tot 02.30 uur;
- maandag, dinsdag en woensdag vanaf 18.00 uur tot 02.30 uur;
Bovengenoemd gedeelte van de Middelweg zal bovendien op maandag
vanaf 08.00 uur tot circa 16.00 uur zijn afgesloten. Dit in verband met
enkele ludieke / sportieve activiteiten die in het kader van het ‘eerste
deuntje’ ter hoogte van Café De Balken worden georganiseerd.

Overkapping
Evenals vorig jaar is het de Cafés Buona Sera en ‘t Portiertje, alsmede
Bierencafé Thijs toegestaan de Langebuurt gedeeltelijk te overkappen.

Voor de omliggende panden (bewoners / bedrijven) geldt dat te al-
len tijde de bereikbaarheid (een vrije doorgang) gewaarborgd dient
te zijn.

Vergunning / ontheffing
Hetgeen tijdens de kermis is toegestaan is voor elk horecabedrijf af-
zonderlijk vastgelegd in een vergunning / ontheffing met voorschrif-
ten.

Bezwaarmogelijkheden
Er bestaat de mogelijkheid om tegen de verleende vergunningen / ont-
heffingen bezwaar te maken bij de burgemeester en/of burgemeester
en wethouders.
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. Een bezwaarschrift dient
binnen zes weken m.i.v. de dag na bekendmaking van het besluit te
worden ingediend.
De aan de horecabedrijven verleende vergunningen / ontheffingen
(met daaraan verbonden voorschriften) liggen m.i.v. donderdag 11
juni 2009 voor eenieder op het gemeentehuis ter inzage.

ontVangen BouWaanVragen
Bl 2009-019 Vrijburglaan 58

Bouwen veranda
Bl 2009-037 de dadelboom 21

Bouwen dakkapel
Bl 2009-039 Benningskamplaan 1

Bouwen veranda
Br 2009-037 molenstraat 28

Uitbreiden bedrijfspand

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

afgegeVen BouWVergunningen
Verzenddatum
08-06-2009 molenwerf 13

Plaatsen overkapping
08-06-2009 de Vrede 58

Wijzigen gevel
08-06-2009 Benningskamplaan 59

Bouwen veranda
08-06-2009 de cnollenbijter 48

Bouwen dakkapel

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

afgegeVen BouWVergunning
met ontheffing Van het Bestemmingsplan
Verzenddatum
08-06-2009 Wiekenlaan 62

Plaatsen erfafscheiding

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.
Indien onverwijlde spoed dat vereist, bestaat tevens de mogelijkheid
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank.

ter inzage legging, Verzoek om Vrijstelling
Met ingang van vrijdag 12 juni 2009 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.6 lid
1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende twee weken bij de
afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

Br 2009-036 molenstraat 28
Wijzigen gevels

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


