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Kanjers lopen 100 km 
voor onderwijs in Mali

Uitgeest - In het weekend van 
20 en 21 juni liepen 600 deelne-
mers verdeeld over 145 teams 
100 kilometer binnen 30 uur 
voor onderwijsprojecten van Ox-
fam Novib, zoals in Mali waar 
nog steeds 800.000 kinderen niet 
naar school gaan. 
Uitgeester Tom van Greunin-
gen heeft met drie vrienden na 
maanden trainen deze zeer zwa-
re tocht door de natuurgebie-
den op de Veluwe volbracht. Bin-
nen 24 uur. Tom, Gabor, Niels en 
Remco kwamen met vele blaren 
zondagmorgen doodmoe aan. Zij 
eindigden op de 18e plaats. Tom: 
“Vooral ‘s nachts, met slechts 
een klein lampje op het hoofd, 
over onverharde paden door het 
bos en over de heide was erg 
zwaar.” Maar het was het waard.  
“Dankzij dit evenement kunnen 
er nu ruim 24.000 kinderen een 
jaar lang naar school.” 

Uitgeest - In juli en augustus 
is de gerestaureerde  dorpskerk 
aan de Castricummerweg open 
voor belangstellenden, elke don-
derdag  van 11.00 tot 15.00 uur. 
Bovendien is het mogelijk om 
op 16 juli en 13 augustus van 
14.00 tot 15.00 uur het uurwerk 
in de toren te bezichtigen dat ge-
maakt is in 1869 door  A. Batstra 
uit Sneek. Siem Cornelisse, die 
al meer dan 25 jaar elke week 
het uurwerk komt opwinden, zal 
daar tekst en uitleg geven.

Dorpskerk open

Kermis barst zaterdag los!
Uitgeest - Van 4 tot en met 8 ju-
li is het kermis in het dorp. Na-
tuurlijk worden voor de kinde-
ren de leukste attracties opge-
steld in de dorpskern en in al-
le cafés wordt feest gevierd met 
optredens van de meest bekende 
kermisbandjes. Net als vorig jaar 
wordt een gedeelte van de Lan-
gebuurt overkapt en er komt een 
buitenpodium. 
De Middelweg en de Langebuurt, 
vanaf de Dr. Brugmanstraat tot de 
Meldijk, zijn afgesloten voor het 
verkeer op zaterdag van 14.00 tot 
4.00 uur, zondag vanaf 14.00 tot 
2.30 uur,  maandag, dinsdag en 
woensdag van 18.00 tot 2.30 uur.  
Het gedeelte van de Middelweg 
zal bovendien op maandag van 
8.00 uur tot circa 16.00 uur zijn 
afgesloten vanwege het traditio-
nele eerste deuntje. 
Lees meer over de kermis in de-

ze editie van De Uitgeester Cou-
rant.

Expositie fuchsiafoto’s 

Uitgeest - Van 3 juli tot en met 30 september is er een fototentoon-
stelling in de bibliotheek. Te zien zijn fuchsia’s gefotografeerd door Piet 
Smits. Piet, in 1930 geboren in Uitgeest, fotografeert  sinds 1970 en 
is in 1989 gestart met het kweken van fuchsia’s. Hij won al vele prij-
zen met zijn foto’s. 
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Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Hogeweg Limmen: bruinbeige 
poes, witte buik, voor lichtbeige 

Gevonden en
vermiste dieren

sokjes, roze bandje met kokertje, 
8 maanden, Deux. 

Pagelaan/Visweg Limmen: grijs-
cyperse kater, witte bef, 4 wit-
te sokjes, ongecastreerd, 1 jaar, 
Sip. Pageveld Limmen: zwart/wit 
poesje wit om neus, witte keel en 
borst, 3 witte poten, linksvoor wit 
voetje, klein, 3 jaar, Moppie.

Gevonden:
Schoutenbosch Castricum: rode 
kater. Poelven Bakkum: zwart/
wit hangoorkonijntje. Midden-
weg Limmen: roodwangschiild-
pad, circa 20 cm.

Beeldend werk van Marion 
Albers in Het Oude Theehuys
Castricum - In juli en augus-
tus presenteert Het Oude Thee-
huys onder de titel ‘Kleurig en 
Blij’ beeldend werk van Mari-
on Albers. De Castricumse Ma-
rion Albers maakt uiteenlopend 
werk, waaronder zeer kleurrijke 
objecten van papier-maché. Aan 
de wanden van Het Oude Thee-
huys hangen in dezelfde periode 
gedichtenposters. De gedichten 
zijn gemaakt door medewerkers 
en cliënten van Dijk en Duin. 
GGZ Dijk en Duin (voorheen 
Provinciaal Ziekenhuis Duin en 
Bosch) bestaat 100 jaar en de 
werkgroep literair heeft in het 
kader van het jubileum cliënten 
en medewerkers gevraagd om 
deel te nemen aan een gedich-
tenwedstrijd. Een vakkundige ju-
ry heeft uit de vele inzendingen 
negen gedichten bekroond: vijf 
van medewerkers en vier van cli-
enten. In samenwerking met cli-
enten van de teken- en schilder-
activiteit van de arbeid- en dag-
besteding in de Wissel in Castri-
cum zijn bij de gedichten teke-
ningen of schilderijen gezocht. 

Een grafisch vormgever heeft de 
tekeningen en schilderijen ten-
slotte gecombineerd met de ge-
dichten en er posters van ge-
maakt. Alle negen gedichten-
posters zijn van tot en met 30 au-
gustus te zien in Het Oude Thee-
huys, samen met het beeldend 
werk van Marion Albers. Het Ou-
de Theehuys is gelegen op het 
terrein van GGZ Dijk en Duin en 
is open van woensdag tot zon-
dag, van 11.00 tot 17.00 uur.

Judo & Schoolcursus voor 
kinderen van De Klimop
Castricum - De afgelopen twee maanden hebben de groepen vier 
tot en met acht van basisschool De Klimop in Castricum deelgeno-
men aan het Judo & School project. Zeven achtereenvolgende we-
ken hebben de groepen judolessen gevolgd van een uur. Hoofddoel-
stelling is dat de kinderen plezier hebben in bewegen. Daarnaast wer-
den de basisbeginselen van het judo aangeleerd, zoals vallen, rollen en 
enkele werp- en grondtechnieken. In de lessen werd nadrukkelijk aan-
dacht geschonken aan waarden, normen en respect, aspecten die on-
losmakelijk met judo verbonden zijn. Tevens hebben de kinderen ge-
leerd over de achtergrond van het judo, enkele Japanse termen en na-
tuurlijk de etiquette van de sport. Op dinsdag 23 juni hebben de leer-
lingen een officieel examen voor de gele slip afgelegd. Alle leerlingen 
waren geslaagd.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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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.

Van 11 juli t/m 9 augustus geen 
treinverkeer in Velserspoortunnel
Regio - Van 11 juli tot en met 
9 augustus zal de Velserspoor-
tunnel zijn afgesloten voor al 
het treinverkeer. In die perio-
de voert aannemer BAM in op-
dracht van ProRail grootschalige 
onderhoudswerkzaamheden uit 
aan de tunnel. NS past de trein-
dienstregeling aan en zet extra 
bussen in. Voor treinreizigers die 
normaal gesproken opstappen 
tussen Uitgeest en Haarlem en 
door de Velserspoortunnel rei-
zen, worden bussen ingezet tus-
sen Beverwijk en Driehuis. In het 
weekend en ‘s avonds na 0.40 
uur rijden deze bussen tussen 
Uitgeest en Driehuis. De reistijd 
wordt hiermee verlengd met 20 
tot 30 minuten. Zaterdagavond 
25 juli vanaf 22.00, zondag 26 ju-

li en zondag 9 augustus rijden er 
bovendien geen treinen tussen 
Driehuis en Haarlem. Doorgaan-
de treinreizigers, die normaal ge-
sproken gebruikmaken van het 
traject Uitgeest – Haarlem, wordt 
aangeraden om te rijden via Am-
sterdam Sloterdijk. Hierdoor lo-
pen reizigers een minimale extra 
reistijd op. De aangepaste reis-
tijden, inclusief de extra bussen, 
worden opgenomen in het reis-
advies op www.ns.nl. NS en Pro-
Rail adviseren treinreizigers dit 
reisadvies goed op te volgen. 
ProRail heeft er bewust voor ge-
kozen de werkzaamheden in de 
vakantieperiode uit te laten voe-
ren, aangezien er dan aanzienlijk 
minder mensen gebruikmaken 
van de trein. 
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Programma 2 juli t/m 8 juli 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag 19.00 uur 
zaterdag 14.00 & 19.00 uur 

zondag 15.00 uur
woensdag 14.00 uur

“Ice Age 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur 

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

“Ice Age 3D” (OV)
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

“Night at the Museum 2”
donderdag 20.00 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“The Young Victoria”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

“Angels & Demons” 
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

zondag 20.00 uur 
“Coco avant Chanel” 

woensdag 14.00 uur 
“Mega Mindy”

Ice Age 3 in Corso
Ice Age 3 is de derde anima-
tiefilm over de avonturen van 
Sid, Diego, Manny en natuurlijk 
Scrat, die dit keer dino’s achter 
zich aan krijgen. Eekhoorn Scrat 
gaat in Ice Age 3 weer op zoek 
naar eikeltjes en de ware liefde, 
Manny en Ellie zijn in verwach-
ting van een kleine mammoet, 
sabeltandtijger Diego vraagt zich 
af of hij door zijn vrienden niet te 
‘soft’ is geworden en Sid de lui-
aard komt in problemen wan-

neer hij een gezin wil stichten 
door een paar dinosauruseieren 
te stelen. Het team gaat op pad 
om Sid te redden en komt in een 
mysterieuze wereld terecht. Ze 
komen oog in oog te staan met 
dinosaurussen... en een op di-
no’s jagende eenogige wezel. 

Te zien in Corso Bioscoop op de 
Dorpsstraat 70 in Castricum, zo-
wel de Nederlandse als de En-
gelse versie. 

Première Mega Mindy

Sinds de komst van Mega Min-
dy is het leven van de boeven op 
aarde een ware hel. Telkens wan-
neer de politie tekort schiet, ver-
schijnt Mega Mindy en rekent ze 

de boeven in. De criminelen zijn 
deze situatie meer dan beu. Het 
is voor hen onmogelijk gewor-
den om hun werk goed te doen. 
Geen boef is nog veilig, dus... 
tijd voor wraak! ‘s Werelds beste 
gangsters slaan de handen in el-
kaar om Mega Mindy voor eens 
en voor altijd uit te schakelen. 
Miss Volta, de eigenares van de 
energiecentrale, werpt zich op 
als hun onbetwiste leidster en 
heeft een geniaal en eenvou-
dig plan: ze zullen de superhel-
din eerst uit haar tent lokken en 
haar dan verslaan met haar ei-
gen wapens. 

Deze strijd tussen goed en 
kwaad in combinatie met een 
ontvoerde Toby en een verdwe-
nen Mega Mindy capsule doen 
het geheim van Mega Mindy op 
zijn grondvesten daveren. 

Veelzijdig vakman voor alle klussen

Win een ballonvaart bij 
De Klussenier Ab Jansen
Regio - Maak kans op een van 
de dertig exclusieve ballonvaar-
ten voor twee personen in De 
Klussenier Heteluchtballon. Wie 
in de periode tot en met 31 ju-
li werkzaamheden door De Klus-
senier laat verrichten, dingt au-
tomatisch mee met het factuur-
nummer als lotnummer. In de 
eerste week van augustus wor-
den 30 gelukkige winnaars ge-
trokken die een ballonvaart voor 

twee personen winnen. Zij ont-
vangen persoonlijk bericht van 
De Klussenier. Op www.klus-
senier.nl zijn alle bijzonderheden 
over de ballonvaarten te vinden.

Klussenier Ab Jansen is de veel-
zijdige vakman die voor verbou-
wingen, renovaties en een scala 
aan bouwkundige werkzaamhe-
den kan worden ingeschakeld. 
‘Snel, goed en betrouwbaar’ 

staat hoog in zijn  vaandel. ‘Ver-
trouwd verbouwen’ maakt dui-
delijk dat De Klussenier ook alle 
werkzaamheden tussen aanne-
mer en traditionele klusjesman 
op een professionele manier 
voor de klant kan regelen. Hij is 
voor elke klus inzetbaar en dat is 
prettig zakendoen! Ab Jansen is 
te bereiken op tel.: 0251-242017. 
of stuur een mail naar a.jansen@
klussenier.nl. 

Castricum - Fietsclub Castricum 
organiseert een fietstocht op za-
terdag 11 juli die als naam Mo-
lentocht meekreeg. Deze tocht is 
70 km lang en voert via Uitgeest, 
Alkmaar, Rustenburg en weer 
terug naar Alkmaar, Egmond en 
Castricum. 
Inschrijven kan in sporthal De 
Bloemen, Bloemen 71 in Castri-
cum van 9.00 uur tot 9.30 uur. 

De kosten zijn 1.50 euro. Fietsen 
kan op eigen gelegenheid of met 
de groep die een snelheid heeft 
van ongeveer 18 tot 20 km per 
uur. 
Bel voor meer informatie W. F. 
Minneboo. tel.: 0251-213269 
mobiel 06-22112135 of T. Doorn 
0251-670145.

Molenfietstocht

Castricum - In de Tuin van Kapi-
tein Rommel tegenover het NS-
station is van 15 juli tot 15 sep-
tember een expositie te zien met 
schilderijen van Marion de Jon-
ge. Zij schildert vooral vogels en 
bloemen. De expositie is gratis te 
bezoeken, elke werkdag van 9.30 
to 16.30 uur.  

Expositie werk 
Marion de Jonge

College adviseert raad Lim-
men Ludiek niet te steunen
Castricum - Op 2 juli staat de 
motie van de fractie van CKenG 
op de agenda van de gemeen-
teraad over de financiële garan-
tiestelling van het nieuwe evene-
ment van Limmen Ludiek. Lim-
men Ludiek is van plan om in 
2010  het evenement Lego World 
Record Tower naar Limmen te 
halen en is druk bezig om voor 
dit evenement sponsoren te vin-
den. 
“Het evenement is uniek en niet 
vergelijkbaar met de Dubbele 
Lus en de Plus Wandel 4daagse”, 
aldus het college. “Deze spor-
tieve evenementen leveren een 
bijdrage aan de doelstelling om 
mensen meer te laten bewe-
gen. Limmen Ludiek heeft een 

subsidieaanvraag ingediend van  
19.500,- euro. Wij hebben beslo-
ten deze aanvraag niet te hono-
reren, omdat dit bedrag in geen 
verhouding staat tot wat aan an-
dere organisaties beschikbaar 
wordt gesteld. Daarbij is er ook 
met een subsidie van de ge-
meente nog een enorm finan-
cieringsprobleem, waardoor wij 
twijfelen aan de haalbaarheid 
van dit project. Wij zijn van me-
ning dat in de huidige tijd het 
een verkeerd signaal is om der-
gelijke bedragen voor dergelijk 
doel beschikbaar te stellen.” 

Het college geeft de raad het ad-
vies niet in te stemmen met de 
motie. 

Mooi-Weer-Clusius-Show
Castricum - Afgelopen maan-
dag werd ‘De-Mooi-Weer-Clusi-
us-Show’ opgevoerd op het Clu-
sius College, een show  door do-
centen geschreven en uitge-
voerd. Leerlingen moesten tij-
dens een les Nederlands een 
wens omschrijven die met school 
te maken had. Zij wisten niet dat 
de docenten deze wensen zou-
den gebruiken om in de eind-
examenshow uit te kunnen voe-
ren. Drie leerlingen wilden een 
dag directeur zijn en zij kregen 
op het podium een jasje,  das-
je en pruik. Vervolgens was hun 
taak om de openingsspeech van 

de directeur over te nemen. Een 
andere leerling wilde graag met 
een paard door de school. Zij 
mocht een rondje maken met 
een stokpaard door de aula. Een 
andere wens was om  graffiti aan 
te brengen in de aula. Dus werd 
er ter plekke een kunstwerk ge-
maakt met een spuitbus dat in 
de aula wordt opgehangen. Drie 
andere leerlingen wilden graag 
mannelijke docenten opmaken; 
en zo geschiedde het op het po-
dium. Tussendoor was er zang, 
dans en sketches van de docen-
ten. En zelfs de Toppers en An-
dré Hazes waren van de partij. 

Regio - Op zaterdag 4 juli orga-
niseert de provincie Noord-Hol-
land een openluchtconcert in de 
Haarlemmerhout. Er is een di-
vers programma met de Frans-
talige nummers van Alderliefste 
en de Britpopmuziek van Moke. 
Als derde betreedt The Hype het 
podium, de jonge band uit Haar-
lem met rock ‘n roll naar Brits 

Provinciepop voorbeeld. Als klap op de vuur-
pijl komt Candy Dulfer om 21.45 
uur een optreden geven. Tussen 
de bands door, zorgt dj Ro Krom 
voor de muzikale omlijsting. Het 
feest begint om 16.30 uur. 

Provinciepop wordt georgani-
seerd om de heropening van het 
gerestaureerde provinciehuis 
‘Paviljoen Welgelegen’ te vieren. 
Het festival vindt tegenover het 
paviljoen plaats. 
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Dé kunststofkozijnen 
van Van der Vlugt
Regio - Van der Vlugt heeft hét 
product voor een oude of nieuwe 
woning: natuurlijk de kunststof-
kozijnen, maar ook serres, gara-
gedeuren, dakkapellen, schuif-
puien, gevelbekleding, carports 
enzovoort vallen onder het le-
veringsprogramma. Een be-
zoek met de bevlogen IJmui-
dense ondernemer Kees van der 
Vlugt aan zijn productiebedrijf in 
Hoorn maakt duidelijk wat er al-
lemaal mogelijk is om producten 
in kunststof te produceren. Een 
hoge mate van automatisering 
zorgt ervoor dat de klant, van-
af het moment van bestelling tot 
het moment van aflevering, vol-

ledig op de hoogte kan blijven 
van de stand van zaken van zijn 
opdracht. Bij bestelling worden, 
ter plekke, alle gegevens rond de 
opdracht zoals de afmetingen, 
kleur en dergelijke via de laptop 
ingevoerd, worden tekeningen 
en offerte uitgedraaid en mid-
dels een directe verbinding naar 
het hoofdkantoor gestuurd. 
De centrale computer herkent, 
op basis van de postcode, de lo-
catie van de klant hetgeen be-
tekent dat voor een afnemer die 
aan de kust woont, automatisch 
een andere (zwaardere) uitvoe-
ring wordt gekozen dan voor een 
klant in het oosten van het land. 

Daarna wordt het productiepro-
ces in gang gezet waarbij, door 
middel van  de modernste pro-
ductiemethoden, de betreffende 
opdracht in de, tevens geauto-
matiseerde, planning wordt op-
genomen. Van der Vlugt wordt in 
heel Nederland vertegenwoor-
digd door veertig dealers onder 
de naam Select Windows, die al-
lemaal hun opdrachtgegevens 
via dit centrale automatiserings-
systeem kunnen invoeren. Na de 
definitieve opdracht worden de 
kunststof profielen besteld bij en 
geleverd door één van de groot-
ste leveranciers op dit gebied, de 
Duitse fabrikant Schuco. 

Na aflevering in Hoorn worden 
de profielen, op basis van het 
automatiseringssysteem, exact 
op maat gemaakt  en kunnen  in 
nagenoeg elke gewenste kleur 
worden uitgevoerd door middel 
van een kunststof folie die vol-
gens een speciaal proces op het 
kunststof wordt aangebracht. 
Kees van der Vlugt benadrukt bij 
het afscheid nog eens zijn credo: 
bij ons is de klant koning van-
af het moment van bestellen tot 
de uiteindelijke montage en ver 
daarna want we geven 10 jaar 
garantie. De showroom van Van 
der Vlugt is gevestigd aan Von-
delweg 540 in Haarlem-Noord, 
vlakbij het Kennemer Gasthuis. 
Open maandag tot en met vrij-
dag van 8.00 tot 17.00 uur. Don-
derdagavond 19.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur. 

Bakvoetbal, touwtrekken 
en tractoren in Akersloot  
Akersloot - Op zaterdag 1 au-
gustus wordt er als aftrap voor 
de Akersloter kermis een ‘le-
vend bakvoetbal’ gespeeld ter 
hoogte van Kerklaan 5. Teams 
van acht personen, ouder dan 14 
jaar, proberen bakvoetbalkampi-
oen van Akersloot en omgeving 
te worden. 
De organisatie is in handen 
van horeca & recreatiebedrijf ’t 
Hoorntje. Bij bakvoetbal staan 
er van elk team acht deelnemers 
aan stangen vastgebonden in 
een bak gemaakt van steigerpij-
pen. De spelers kunnen zelf naar 
believen bewegen. Komische ta-
ferelen zijn verzekerd. De teams 
proberen in de wedstrijden van 
ieder acht minuten zoveel mo-
gelijk doelpunten te scoren. Het 

toernooi vindt plaats vanaf 13.00 
uur. Tegelijkertijd klinkt het start-
schot voor het touwtrekevene-
ment die  voor de 31e keer wordt 
georganiseerd. Om het geheel 
compleet te maken zijn er op het 
terrein zo’n 50 nostalgische trac-
toren vanuit heel het land te be-
wonderen. 
Tevens is er voor de kleintjes een 
kinderprogramma met schmin-
ken, ponyrijden en springkus-
sen. Omstreeks 17.30 uur is in 
’t Achterom de prijsuitreiking 
voor de diverse onderdelen. Van-
af 16.00 uur speelt de superker-
misformatie Impact in dezelfde 
zaal. Voor inschrijven of infor-
matie kan men een e-mail stu-
ren aan info@hoorntje.nl of bel 
0251-312120. 

Vakantie Kindervreugd 
gaat weer van start
Castricum - Elke donderdag-
morgen in de zomervakantie 
kunnen kinderen meedoen aan 
de activiteiten, die door het co-
mité van Vakantie Kindervreugd 
zijn samengesteld. Deze vinden 
plaats op alle donderdagoch-
tenden van 10.00 tot 12.00 uur 
in dorpshuis ’De Kern, Overtoom 
15. Deelname bedraagt steeds  
1,- euro en het is niet nodig zich 
van tevoren op te geven.
Op 9 juli is er poppenkast voor 
de kleintjes, ballonnen en tegels 
versieren, robots maken, figuur-
zagen en voor grotere kinderen 
bingo en figuurzagen. Op 16 ju-
li staan beesten centraal. Gebo-
den wordt een gevarieerd pro-
gramma met en over beesten 

waaronder schminken. Boven-
dien kunnen kinderen tafelten-
nissen en schaken. Donderdag 
23 juli staat in het teken van zon, 
zee en strand. Er worden vlie-
gers, vliegtuigjes en windmolen-
tjes gemaakt. En natuurlijk scha-
ken en tafeltennissen. Op 30 juli 
vindt de speelgoedmarkt plaats. 
Naast schaken en tafeltennissen 
kan het damspel gespeeld wor-
den. Op 6 augustus wordt een 
minikermis georganiseerd met  
een waarzegster, oliebollen en  
popcorn. Op 13 augustus is er 
voor de kleintjes en poppen- en 
berenochtend en voor de grote-
ren knutselen, restjes opmaken, 
kleien. Vrijwilligers die mee wil-
len helpen zijn welkom. 

Cast maakt sprookje waar

Castricum - “The Cast doet 
haar naam eer aan. De hoofd-
rolspelers waren bijzonder goed 
gecast.” Aan het woord is Hetty 
Franzani die samen met haar kin-
deren The Wiz bezocht van The 
Cast. “Natuurlijk moet een mu-
sicalgroep het hebben van goe-
de zangstemmen, maar uitstra-

ling is, zeker voor personages in 
een sprookje, minstens even be-
langrijk. Schitterende kostuums, 
uitstekende schmink, een prach-
tige mise-en-scène, maar voor-
al het enthousiasme en de inzet 
van de hele groep maakte The 
Wiz tot een onvergetelijke voor-
stelling.” (Foto: Marcel Visser). 

Leerlingen Cunera en de media
Bakkum - Het afgelopen 
schooljaar hebben kinderen 
uit groep 7 en een paar kinde-
ren uit groep 8 van de Cunera-
school onder inspirerende lei-
ding van de regisseurs  Otto en 
Ilja van Limburg Stirum ervarin-
gen opgedaan met media-edu-
catie. Door een toekenning van 
subsidie van Provincie Noord-
Holland was het mogelijk om, 
naast de deskundige leiding, te 
werken met professionele appa-
ratuur. De kinderen hadden een 
reportage gemaakt over hang-
jongeren in Castricum, de Slag 
om Castricum, het werk van de 
boswachter bij PWN, de ver-
plaatsing van de markt naar 
het Geesterduin, en een zelf-
gemaakt interview met Steffie, 
winnares van Popstars. De ge-
maakte filmpjes zijn samenge-
bracht in een dvd. Deze was ver-
leden week te zien in de filmzaal 
van Bezoekerscentrum de Hoep. 
Hier was ook burgemeester Em-
mens-Knol van de partij. Zij was 
onder de indruk van het resul-
taat, net zoals alle andere aan-
wezigen.  

Geen krant ontvangen?
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Jeugd in de knel
Sinds jaar en dag zijn enkele tientallen kinderen enthousiast bezig met 
het maken van diverse werkstukken  van verschillende materialen. Zij 
doen dat onder leiding van even enthousiaste vrijwilligers  die hen iedere 
woensdagmiddag met raad en daad bijstaan. Dit gebeurt in een lokaal
van de voormalige Molenweidschool aan de A. Schweitzerlaan in Cas-
tricum. Deze school wordt waarschijnlijk binnenkort gesloopt en staat 
daarom leeg, hetgeen voor  vandalen aanleiding schijnt te zijn om sloop-
bedrijven alvast een handje te helpen. Zo is er al divers malen ingebroken 
. is al het glaswerk vernielt en zijn er pogingen geweest brand te stichten. 
Momenteel wordt er gewerkt achter dichtgetimmerde ramen met de 
verlichting aan en glasscherven nog in de sponningen. Iedere woensdag 
middag is het nog maar de vraag of het gebouw nog aanwezig is en zo 
ja …..in welke staat?
Aan deze situatie lijkt voorlopig geen einde te komen . Een ander en 
meer definitieve locatie zou een oplossing zijn maar het lijkt er op dat 
door de gemeente weer gezocht wordt naar iets tijdelijks. Sinds het be-
staan van JET (Jeugd en Techniek), al langer dan 10 jaar, is men al 6 keer 
verhuisd. Voor de vrijwilligers en uiteraard ook voor de kinderen gaat dit 
ten koste van de motivatie om weer wekenlang bezig te zijn met het 
inrichten van alweer een tijdelijke ruimte. Dat de stichting voorziet in een 
maatschappelijke behoefte mag duidelijk zijn. Er is voor de komende tijd 
al een wachtlijst voor een nieuwe generatie klussertjes die op deze ma-
nier interesse wordt bijgebracht voor uiteenlopende vormen van tech-
niek en het werken met verschillende machines. Door bovenstaande 
perikelen dreigt deze vorm van creativiteit verloren te gaan want ook 
de vrijwilligers zien het zo niet lang meer zitten ook al omdat de nabije 
toekomst niet veel duidelijkheid geeft.
Om deze redenen heeft een groep ouders besloten de handen ineen 
te slaan en zal op diverse manieren worden geprobeerd de politiek  
geïnteresseerd te krijgen voor het lot van onze jonge en toekomstige 
broodnodige techneuten. Er zal een lijst met handtekeningen worden 
overhandigt  en binnenkort volgen er gesprekken met diverse raads-
leden. Op deze manier hopen wij dat deze zaak de aandacht krijgt die 
het verdient. Mogelijk dat dan ooit gewerkt kan worden in een ruimte 
die hiervoor geschikt is en waar de kinderen met veel plezier een goede 
basis leggen voor hun mogelijk technische toekomst.
Namens de ouders, H.A.Kuperus.

Beach Crossers wandelen in 
24 uur 5.500 euro bijeen
Castricum - Zaterdagochtend 
21 juni om 11.00 uur zij The 
Beach Crossers in Ede opgewekt 
begonnen aan een fikse wan-
deling. Samen met 149 ande-
re teams liepen zij 100 km voor 
de verbetering van onderwijs in 
Mali. 

Een van de deelnemers Sel-
fa Verlaat: “We zijn zondag om 

10.45 uur gefinisht als eerste da-
mesteam! In totaal hebben we 23 
uur en 47 minuten gelopen. Het 
was erg zwaar, vooral de laat-
ste 20 km. De laatste kilometers 
hebben we echt vuisten gemaakt 
op onze kiezen gebeten en kei-
hard door de pijn heengebeten. 
We hadden het nooit gered zon-
der ons supportteam dat om de 
10 km de blaren verzorgde, eten 

en drinken klaarmaakte en ons  
mentaal naar de finish toe praat-
te. In totaal hebben we 5.500 eu-
ro opgehaald en is er tijdens de 
hele tocht 600.000 euro opge-
haald, waardoor er 25.000 kin-
deren een jaar naar school kun-
nen in Mali. En dat is natuurlijk 
vooral te danken aan alle spon-
sors die de deelnemers hebben 
gesteund.” 

Bakkum - Niet alleen scholieren. ook brandweermannen doen exa-
men. Ron Bleeker uit Bakkum slaagde voor het diploma brandwacht 
en hing  zijn tas met mini-brandweerjas aan de vlaggenstok. Ron is 
een van de eerste van Nederland die de opleiding brandwacht nieu-
we stijl heeft volbracht. Hij volgde de brandweeropleiding in een tra-
ject van werkend leren onder leiding van de regionale afdeling oplei-
ding en oefenen en in Castricum onder de hoede van een mentor. (Fo-
to: Giel de Reus). 

Geslaagde brandweerman

Castricum - Donderdagavond 
25 juni werd de brandweer ver-
zocht te assisteren bij het weg-
halen van een dikke tak op de 
parkeerplaats bij Johannes Hof. 

De tak was geknakt en dreigde 
te vallen onder het gewicht van 
de bladeren. Maar de brandweer 

Tak laat zich moeilijk verwijderen
kon de tak met een ladder niet  
bereiken. Daarom werd brand-
weercollega Huisman, die werkt  
bij de bomenploeg van de ge-
meente, gevraagd de hoogwer-
ker te halen. 
Hierna kon de tak worden afge-
zaagd en was het gevaar voor 
omstanders geweken. 

Castricum - De Raad van Ker-
ken organiseert deze zomer 
mensen filmavonden met een 
maaltijd, zodat mensen die niet 
op vakantie gaan elkaar kunnen 
ontmoeten. 
Begonnen wordt met brood en 
soep, met koffie en thee, twee-
de gang is een film en daarna 
een korte reflectie op de film en 
een gesprek met elkaar, aanvang 
18.00 uur. 

In juli vinden de avonden plaats 
op dinsdag in de Maranathakerk. 
Op 7 juli is After Life–van Kore-
eda Hirokuza te zien, op 14 juli 
The return van Andrej Zvjagints-
ev en op 21 juli Spring, Summer, 
Fall, Winter ... and Spring van 
Kim Ki-Duk. 
In augustus op donderdag in de 
Schakel achter de Dorpskerk. Op 
6 augustus een film uit de serie 
‘movies that matter’, op 13 au-
gustus een verfilmd bijbelver-
haal, op 20 augustus: Europa in 
de 1e en 2e helft 20e eeuw uit 
de serie Europa van Geert Mak. 
De avonden worden begeleid 
door Maas Beitler en Dick van 
Arkel. De kosten zijn  3,50 euro 
per avond, inclusief maaltijd. Ie-
dereen is welkom. Opgeven kan 
bij Rick Heijmen, tel.: 656019 of 
Ria Ritzema, tel.: 654428. 

Maaltijd, film
en reflectieAan de pyromaan

Aan de pyromaan van de brand op de Poelven. Besef je wel wat je hebt 
gedaan? Een hoop kleden aansteken op Poelven 30, zondagnacht om-
streeks 1.00 uur. Omdat mijn man nog zo laat op was en de brand ont-
dekte, is de buurt een hoop ellende bespaard gebleven. Hij was, samen 
met een buurman die wakker was geworden, drie kwartier bezig de boel 
te blussen. Wat als de vlammen ook de haag en de bomen hadden be-
reikt? Vooral met deze droogte! Je moet toch wel heel ziek in je hoofd 
zijn om dit op je geweten te willen hebben. Twee jonge mensen en een 
baby  beneden en boven een meisje; die hadden het echt niet overleefd. 
De politie en de woningbouwvereniging zijn in kennis gesteld en er komt 
een onderzoek. Als je het lef hebt, ga dan zelf naar het politiebureau om 
je aan te geven voor deze laffe, misselijke daad. 
K. Struijlaart, Bakkum. 

Viering 40-jarig jubileum

Twee busjes voor SIG 
Regio - De SIG is een organisa-
tie die mensen met een verstan-
delijke beperking ondersteunt Zij 
bestaat dit jaar 40 jaar. Als jubi-
leumcadeau kreeg directeur Jan 
Kroft de sleutels overhandigd 
van twee personenbusjes. “Ge-
weldig!”, is de reactie van Kroft. 
“Hiermee hebben we de moge-
lijkheid méér te ondernemen met 
onze cliënten.”
 
Jan Kroft is zeer te spreken over 
de actie van Ronald Steeman, di-

recteur van Goed te Doen. Dit or-
ganisatiebureau houdt zich on-
der andere bezig met fondsen-
werving. Steeman heeft ervoor 
gezorgd dat het geld voor de 
busjes er kwam. De busjes gaan 
rijden voor de cliënten van Het 
Logeerhuis dat de SIG heeft in 
IJmuiden en voor de twee woon-
voorzieningen voor kinderen in 
IJmuiden en Uitgeest. “Veel cli-
enten zullen met plezier gebruik 
maken van de busjes bij hun uit-
stapjes”, aldus Kroft. 
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Straatvoetbal-competitie 
voor jeugd CAL-gemeentes
Castricum - Naar aanleiding 
van de inloopavond op 6 april 
die was georganiseerd door de 
gemeente Castricum organi-
seert de Stichting Welzijn voor 
de jongeren van Castricum, en 
dan met name voor de jonge-
ren die regelmatig op straat zijn, 
een straatvoetbal-competitie, de 
‘CALStreetLeague’. Van 1 tot en 
met 16 augustus zal worden ge-
voetbald in de drie kernen van 
Castricum. Met als hoofdspon-
sor winkelcentrum Geesterduin 
zal in zowel Limmen, Akersloot 
als Castricum een poule worden 
gespeeld gedurende twee weken 
in de avonduren tussen 19.30 en 
21.00 uur. In Limmen wordt ge-
speeld op het veld aan de Vuur-
baak en in Akersloot op het veld 
bij de JOP aan de Brahmslaan. 

In Castricum wordt gespeeld 
op het veld bij de Toermalijn-
school. Op zondagmiddag 16 
augustus is de finaledag op de 
Brink in Castricum, waar de win-
naars van Castricum, Akersloot 
en Limmen onderling zullen uit-
maken wie het beste straatvoet-
balteam van de gemeente Cas-
tricum heeft. Inschrijven kan tot 
1 augustus via www.toernooi.nl. 
Zoek op ‘calstreetleague’. 
Een team bestaat uit vier spelers, 
met een aantal wissels. De teams 
moeten zelf een teamnaam be-
denken en shirts regelen. 
Voor meer informatie: Wynzen 
Pauzenga, jongerenwerker: 06-
30370483/wynzen@welzijncas-
tricum.nl of René Munsterman, 
buurtregisseur: 06-19429656/ 
renemunsterman@castricum.nl.

Nova plaatst zich voor KNSB-CUP

Castricum - Afgelopen week-
end behaalde de zevenjarige No-
va Scheelings uit Castricum haar 

KNSB-testen voor het kunstrij-
den. Na een spannende MIF’S-
test in de ochtend haalde ze ’s 
avonds haar test vrijrijden. 
Om deel te mogen nemen aan 
de KNSB-cup moet men voldoen 
aan de eisen die de KNSB hier-
aan stelt door middel van het ha-
len van deze testen. Nova komt 
dit seizoen uit in de categorie 
Proms. 
Nu geniet Nova van een welver-
diende vakantie van vier weken 
en zal ze eind juli  naar het Duit-
se Oberstdorf afreizen om daar 
een trainingskamp te volgen en 
haar voor te bereiden op het ko-
mende seizoen. 
Wie Nova’s prestaties wil vol-
gen kijkt op www.nova.webklik.
nl/nova. Tevens is Nova op zoek 
naar een hoofdsponsor. Aanmel-
den hiervoor kan via de website.

Castricum - Evenals voorgaan-
de jaren biedt Tennisvereniging 
Castricum jong en oud weer de 
mogelijkheid om tijdens de ko-
mende zomervakantie lid te wor-
den van de vereniging. Het zo-
merlidmaatschap gaat in op 6 ju-

Zomerlidmaat-
schap bij TVC

Castricum - Afgelopen zater-
dag stonden de duiven van de 
Gouden Wieken in België en 
Frankrijk. De groep jonge duiven 
werd gelost in Meer (118 km) 
om 12.20 uur en ze vlogen met 
een gemiddelde snelheid van 
bijna 80 kilometer per uur huis-
waarts. Winnaar van deze vlucht 
werd Cor Sprenkeling met zijn 
NL09-1059420. De 2e duif be-
hoorde toe aan Cees de Wildt en 
de derde plek op het ereschavot 

Dubbelvlucht

li en eindigt 23 augustus.
Gedurende deze periode hebben 
de zomerleden dezelfde rechten 
en plichten als de gewone le-
den. De kosten van het zomer-
lidmaatschap bedragen voor se-
nioren 40,00 euro en voor junio-
ren 27,50 euro.
Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met Tineke Moll, 
telefoon: 670832, e-mail: leden-
administratie@tvcastricum.nl.

was voor Anton Tromp. Combi-
natie de Graaf en Gerhard Tromp 
werden respectievelijk vierde en 
vijfde. Het peloton werd aange-
voerd door Combinatie Rijkom/
Sentveld en Jan Molenaar met 
daarachter Arie Hageman en Ni-
co de Graaf. Ook Bert Bark, Piet 
Verduin en Jaap Kaandorp zijn 
terug te vinden bij de prijsvlie-
gende melkers. De liefhebbers 
van de verre vluchten hadden de 
vlucht vanuit Nanteuil  ( 402 km ) 
op het programma staan.
Verrassende winnaar werd An-

ton Tromp die de midfondspeci-
alisten voor bleef. Goede twee-
de werd de combinatie de Graaf 
voor John Kool. Arie Hageman 
pakte de vierde prijs voor Cees 
de Wildt. Ook Gerhard Tromp en 
Jan Molenaar zagen hun duiven 
terug in de top tien. De rij werd 
gesloten door duiven van Nico 
de Graaf en Bert Bark Niet alle 
duiven bereikten zaterdag hun 
hok maar op zondagmorgen ble-
ken de laatste alsnog de weg 
naar hun huis gevonden te heb-
ben.

Red Stars terug op 
aarde na oorwassing

Castricum – Het seizoen van 
Red Stars Vitesse werd met de 
week wonderbaarlijker. Twee 
maanden lang liet de promoven-
dus iedere ploeg verbouwereerd 
achter, maar aan die indrukwek-
kende reeks heeft Flying Petrels 
genadeloos een einde gemaakt. 

De Purmerenders wonnen zon-
dag de topper op De Puikman 
met 4-17.
Door deze oorwassing is de Cas-
tricumse honkbalploeg weer te-
rug op aarde – en op de tweede 
plek – gezet. Terwijl het nog mooi 
begon, met verdedigend een su-

Bart Oorthuizen, Rick Zonneveld, Mark Kuijper, Koen Glorie en Arjan 
van der Kort zien hoe de wedstrijd in hun nadeel uitpakt. (Foto: Jan-
neke Schuitenmaker)

persnelle eerste inning en in de 
gelijkmakende slagbeurt direct 
scoringskansen. Maar vanaf in-
ning twee ging het mis, door een 
combinatie van gelukkige hits, 
verre honkslagen en een on-
nodig aantal doorslaggevende 
veldfouten. Petrels stoomde door 
van 0-4 naar 0-7, 0-10 en zelfs 0-
15. “Alles wat de laatste tijd goed 
ging, ontbrak eraan”, zag speler-
coach Jasper van Schoor. “De 
veerkracht als we achter komen, 
goed veldwerk op cruciale mo-
menten en verre tikken als de si-
tuatie erom vraagt, dit keer lukte 
het allemaal net niet.” Toch relati-
veert hij de eerste thuisnederlaag 
in bijna twee jaar. “Ooit lopen we 
tegen een verlies op, en nu is het 
toevallig tegen de ploeg die de 
eerste plek overneemt. Maar we 
staan er nog steeds enorm goed 
voor en alle andere ploegen blij-
ven punten van elkaar afsnoe-
pen. Bovendien hebben we eer-
der dit seizoen al eens van Pe-
trels gewonnen.”
Komend weekeinde speelt Red 
Stars de laatste wedstrijden voor 
de zomerstop. Op zaterdag komt 
nummer drie Bears op bezoek, 
die wedstrijd begint om 14.00 
uur op De Puikman. Een dag la-
ter reizen de Castricummers naar 
Haarlem voor de ontmoeting met 
nummer vier Sparks.

Week sporten bij de Toermalijn
Castricum - Van 5 tot en met 
12 juli vindt het sportevenement 
Sonrise plaats op het grasveld bij 
de Toermalijn met voetbal, volley-
bal, basketbal en streetdance. 
De clinics zijn van maandag tot 
en met donderdag. Tijdens de-
ze dagen wordt elke middag en 
avond getraind en wedstrijden 
gespeeld. 
Rondom de sport worden aller-

Ook de voetballerij kan 
niet zonder meiden!
Castricum - De meiden van Vi-
tesse’22 uit het team ME-1 heb-
ben een topseizoen. De opeen-
volging van kampioen worden en 
beoordeelt zijn tot ‘team van het 
jaar’ levert hun een video-clip op 
gemaakt door WebRegio.
Afgelopen week zijn er opna-
mes gemaakt van het meiden-
team (ME-1) waarin ze aange-
ven blij te zijn met al hun prijzen. 
De leiders Ron Limmen en Mar-

ga Poel spreken hun trots uit. “Ik 
ben dan niet hoogbegaafd wat 
betreft voetbal, ze hebben een 
fantastische prestatie geleverd. 
Bovendien zijn ze altijd sportief 
en gezellig”, aldus Ron Limmen. 
Marga vult aan: “Ze verdienen 
het om in het zonnetje gezet te 
worden.” 
De videoclip is te zien op de 
website van Vitesse’22 en Web-
Regio.

Met een raamposter valt 
een voetbal te verdienen!
Castricum – Vitesse’22 organi-
seert de kick-off voor de jeugd 
dit jaar geheel anders. Mini’s (5-
6 jaar) en de Arena’s (6-7) jaar 
hebben ditmaal drie weekenden 
feest en zullen volkomen in de 
schijnwerpers staan! Vriendinne-
tjes en vrienden zijn welkom om 
aan te schuiven! Bovendien valt 
er een voetbal te winnen!
De kick-off voor de jeugd begint 
15 augustus met een open dag 

waar vriendjes en vriendinnetjes 
absoluut bij moeten zijn. 
Op deze open dag zullen er ver-
schillende sport- en spelacti-
viteiten in en rond de Puikman 
zijn. Een speciale poster zal uit-
gedeeld worden onder de be-
staande leden. De bedoeling is 
om deze poster voor het raam op 
te hangen. 
De organisatie rijdt geduren-
de de zomer langs verschillende 

adressen om te kijken of de pos-
ter ook echt hangt. Op de dag 
zelf zal er een winnaar worden 
uitgekozen. 

De week erna, 22 augustus, zul-
len deze aanstormende talenten 
getraind worden door de selec-
tiespelers. Met als afsluiting een 
uniek hoogtepunt: Vitesse orga-
niseert als eerste in de regio een 
toernooitje voor de mini’s en are-
na’s. 

Kom voor meer informatie naar 
de open dagen of neem contact 
op met arena@vitesse22.nl.

lei andere activiteiten georga-
niseerd. Op donderdagavond 
wordt voor alle bewoners een 
buurtbarbecue georganiseerd. 
Die avond is er ook een show 
met freestyler Josh, een improvi-
serende balvirtuoos. 

De Sonrise actieweek wordt op 
vrijdagmiddag afgesloten met 
een City Championship, een 

toernooi in Haarlem. Vrijdag-
avond is er voor de tieners nog 
een sport&chill@thebeach in 
Castricum. Het evenement wordt 
georganiseerd door een flink 
aantal kerken in de regio, in sa-
menwerking met Athletes in Ac-
tion Nederland. Onder meer ko-
men er in Castricum twee spor-
ters uit Oekraïne om aan deze 
week mee te doen. 
Zie voor meer informatie www.
sonrisehaarlem.nl.
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Egmond aan Zee - Op zondag 
5 juli kan men weer met een na-
tuurgids op stap door de duinen 
ten noorden van Egmond aan 
Zee. De zomer is begonnen. Dat 
betekent dat veel planten in het 
duin nu in volle bloei staan. De 
IVN gids gaat in op relaties die er 
zijn tussen plant en dier, planten 
onderling en planten en grond-
soort. 
De wandeling gaat door het Zee-
dorpenlandschap waar specifie-
ke planten voorkomen. Op het 
Starrevlak is altijd de kans op bij-
zondere ontmoetingen. Dat kun-
nen vogels zijn, maar ook paar-
den en runderen. De wande-
ling duurt ongeveer twee uur en 
de start is om 10.00 uur bij het 
zwembad in Egmond aan Zee. Er 
wordt een bijdrage gevraagd van 
2,00 euro per volwassene, kinde-
ren kunnen gratis mee. 
Er wordt door PWN-gebied ge-
lopen, een duinkaart is verplicht. 
Informatie: Nel Visser, 072-
5071885.

Natuurwandeling

Alkmaar - Vanaf woensdag 24 
juni zal de wachtruimte bij het 
busstation van Connexxion in 
Alkmaar weer in gebruik wor-
den genomen en kunnen busrei-
zigers in een verwarmde ruimte 
op hun bus wachten. 
Na overleg tussen de gemeen-
te Alkmaar en Connexxion is af-
gesproken dat de wachtruimte 
voor busreizigers voor de duur 
van een jaar zal worden open-
gesteld. Deze ruimte was per 
14 december 2008 gesloten. De 
openstelling van de wachtruimte 
bij het busstation wordt door de 
gemeente Alkmaar gedurende 
dit jaar bekostigd. Er zullen ko-
mend jaar gesprekken worden 
gevoerd met omliggende ge-
meenten om te kijken of de kos-
ten vanaf 2010 gedeeld kunnen 
worden. Als hier geen overeen-
stemming over wordt bereikt, zal 
de wachtruimte definitief sluiten. 

De openingstijden van de wacht-
ruimte zijn van maandag tot en 
met zaterdag van 7.00 uur tot 
19.00 uur. Het loket blijft geslo-
ten en voor OV-informatie wordt 
verwezen naar het grenswissel-
kantoor.

Wachtruimte bus-
station weer open

Heiloo - In het voormalige Por-
celeyn Huys is werk te bezich-
tigen van een dertiental beel-
dende kunstenaars. Dina Kik-
kert, kunstenaar uit Alkmaar, 
heeft een nieuwe expositie sa-
mengesteld van verschillende 
kunstuitingen. Er zijn onder an-
dere kleurrijke acryl schilderijen 
in groot formaat te zien van Nel-
la van Os-Algra uit Limmen. Ge-
stileerde beelden in steen, en ra-
ku gestookte objecten van doch-
ter Josine van Os. Beide kunste-
naars zijn behalve in eigen huis-
atelier, ook docenten bij verschil-
lende instellingen. Bronzen beel-
den waar paard en vrouw cen-
traal staan, zijn van dochter Ca-
mille van Os. In Hulshorst is on-
langs een verzetsbeeld onthuld, 
dat door Camille in opdracht is 
gemaakt. Ook was zij één van de 
exposanten in de Tweede Kamer 
tijdens het jubileumjaar van Ko-
ningin Beatrix. Kleindochter Ma-
rije de Wit toont naast een zelf-
portret, fotomanipulaties. Zij stu-
deert aan de H.K.U., Design vir-
tual theatre and games (DVTG) 
richting de interactieve kunst, 
zie www.vanoskunst.com. Ande-
re kunstenaars zijn :Mai Movrin, 
Ingerid Opstelten, Kees Wage-
maker, Henk Padt, Jaap van der 
Dussen, Hadi Radema, Jos Kuys 
en Eric Wilbers. Op 5 juli om 14.00 
uur vindt de opening plaats waar 
de meeste kunstenaars aanwe-
zig zullen zijn. Tot half augustus 
op vrijdagen van 16.00 tot 20.00 
uur, zaterdag en zondagen van 
14.00 tot 17.00 uur is men wel-
kom op de Kennemerstraatweg 
115 waar de toegang gratis is. 
Voor meer info: 0650846419. Op 
de foto een brons van Camille 
van Os.

Drie generaties 
Van Os Kunst

Akersloot - Op zondag 5 juli is 
de Gooi wandeltocht in Bussum. 
De tocht is 15 km lang.
Vertrek om 8.30 uur vanaf Het 
Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg.
Woensdag 8 juli is er weer een 
doordeweekse wandeling bij 
Amak. De wandeling brengt de 
deelnemers op de mooiste plek-
jes in Noord Holland. Het vertrek 
is om 9.30 uur vanaf Het Kruis-
punt Mozartlaan/hoek Raad-
huisweg.
Voor inlichtingen over bei-
de wandelingen: Tinie Leijen 
0251315137 of Cock Snijder 
0251313956.

Amak wandelt
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KortWeg

Castricum - Iedereen kent het 
terrein van Dijk en Duin (voor-
heen Duin en Bosch). Veel men-
sen komen er regelmatig om te 
wandelen, herten te voeren of 
een bezoekje te brengen aan ’t 
Oude Theehuys. Maar er is ook 
een openlucht theatertje en een 
oude begraafplaats. 
De Stichting Welzijn Castricum 
organiseert op 9 en 23 juli een 
wandeling over dit terrein.
Deelnemers wandelen in rustig 
tempo onder leiding van een oud 
medewerker die onderweg van 
alles vertelt over de monumen-
tale gebouwen. 
Verzamelen om 10.00 uur bij ’t 
Oude Theehuys, waar gestart 
wordt met een kopje koffie. Kos-
ten zijn 5,00 euro.
Opgeven kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5, tel. 656562.

Wandelen terrein 
van Dijk en Duin

Egmond aan Zee - Maandag 
6 juli is de start van de jaarlijk-
se zomeravondconcerten in de 
oud-katholieke St. Agneskerk, 
Voorstraat 112 te Egmond aan 
Zee. Dit keer met een optreden 
van de organist  Wybe Kooij-
mans met medewerking van de 
trompettist Peter Leydekkers. 
Op het programma staan wer-
ken voor trompet en orgel van 
de Italiaan Giuseppe Torel-
li - een tijdgenoot van ‘de gro-
te Bach’, de bekende Jeremiah 
Clarke, Händel en zelfs George 
Gershwin. Voor solo-orgel hoort 
men werken van J.S. Bach, Wil-
liam Walond, César Franck een 
anderen. Het concert begint om 
20.30 uur. De toegang is gratis, 
er wordt een collecte gehouden.

Zomeravondcon-
cert St. Agneskerk

Heiloo - Op woensdag 8 ju-
li is er in Heiloo een jaarmarkt 
met antiek, boeken en curiosa. 
De markt wordt gehouden van 
10.00-17.00 uur.  

Jaarmarkt Heiloo

Heiloo - Stichting Stiefmoe-
ders Nederland verricht al en-
kele jaren onderzoek naar het 
stiefmoederschap. Het stiefmoe-
derschap is geen gemakkelijke 
opgave, dat blijkt wel uit de sla-
gingskansen. Gemiddeld strandt 
2/3 van de relaties waarin één 
of beide partners al kinderen uit 
een eerdere relatie heeft. In Ne-
derland zijn naar schatting mi-
nimaal 250.000 stiefmoeders. 
Uit onderzoek blijkt dat er gro-
te behoefte is om met gelijkge-
stemden te praten en ervarin-
gen uit te wisselen, daarom start 
er in september een gespreks-
groep voor stiefmoeders in Hei-
loo. De gespreksgroepen komen 
vijf avonden bij elkaar. Inschrij-
ven kan via www.stichtingstief-
moeders.nl. 

Stiefmoeders

Regio - In België hebben ze 
het al jaren: de tuinvlindertel-
ling. Maar vlinders houden zich 
natuurlijk niet aan landsgren-
zen. Dit jaar zal daarom ook in 
Nederland een tuinvlindertelling 
worden gehouden. Op 1 en 2 au-
gustus wordt overal in Neder-
land en België goed gespeurd in 
duizenden tuinen. Alle waarne-
mingen kunnen worden doorge-
geven op www.vlindermee.nl. 

Tuinvlindertelling

Beverwijk - Het Beverwijk-
se Christian Müller orgel (1756) 
zal deze zomer worden op vrij-
dagavonden bespeeld door vijf 
organisten uit binnen-en bui-
tenland. Het is de orgelcom-
missie gelukt om voor het eer-
ste concert op 10 juli de bevlo-
gen Amerikaanse Prof Craig Cra-
mer naar Beverwijk te halen tij-
dens zijn tournee door Neder-
land en Duitsland. In Beverwijk 
zal hij composities spelen van 
Mendelssohn Bartholdy, Bruna, 
Johann Christoph Bach een mo-
derne suite van Joel Martinson. 
Cramer besluit het concert met 
het imposante Piece d’Orque van 
J.S. Bach. Het tweede concert op 
24 juli zal verzorgd worden door 
Dennis van der Wijk, een jong ta-
lent uit Heiloo. De Utrechtse or-
ganist Stephan van de Wijgert, 
zal op 7 augustus muziek spe-
len van H. Scheidemann, D. Bux-
tehude en J.S. Bach. Het vier-
de concert zal verzorgd worden 
door de vermaarde musicoloog 
Stef Tuinstra uit Groningen, Lo-
catie: Grote Kerk, Kerkstraat 37a 
in Beverwijk, aanvang 20.00 uur, 
entree 7,50 euro. 

Zomerconcertserie

Castricum - Kennemer Duin-
camping Geversduin in Castri-
cum organiseert in het kader 
van het 50-jarig bestaan twee 
spannende rangercursussen 
voor de kinderen. De rangercur-
sus is voor kinderen van zes tot 
twaalf jaar en wordt gehouden 
van maandag 6 tot en met vrij-
dag 10 juli en van maandag 17 
tot en met vrijdag 21 augustus 
en past helemaal in het centrale 
thema dat bij Geversduin wordt 
nagestreefd: Het op een educa-
tieve en avontuurlijke wijze bele-
ven van de natuur. 
De activiteit bevat tal van leer-
zame activiteiten en spelletjes 
waarin de kinderen op een leu-
ke manier leren over de natuur 
en hoe daar op een verantwoor-
de manier mee op te gaan. Er 
kunnen nog een aantal kinderen 
meedoen aan de rangercursus. 
Neem daarvoor contact op met 
Kennemer Duincamping Gevers-
duin via tel. 0251-661095. 

Rangercursus

Regio - Op zondag 5 juli is er 
in het Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, in Heemskerk een le-
zing over de Duitse codeerma-
chine Enigma door Henk van 
Stigt. De lezing vangt aan te 
14.00 uur in de presentatieruim-
te van het museum. Het museum 
is geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. Het adres is Genieweg 1 in 
Heemkerk.

Lezing Enigma

IJmuiden - Zondag 5 juli is het 
Bunker Museum IJmuiden weer 
te bezoeken. De openingstijden 
zijn van 11.00 tot 16.00 uur. Het 
adres is Badweg 38 in IJmuiden, 
tegenover Camping de Duin-
doorn. 
Toegangsprijs bedraagt 2.00 eu-
ro en voor kinderen tot en met 
14 jaar 0,50 euro. Meer informa-
tie op www.WN2000.nl. 

Bunker is open
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Clubkampioenschappen voor 
de jeugd TV Limmen gespeeld
Limmen – Onder grote belangstelling werden de afgelopen weken 
bij tennisvereniging Limmen weer de clubkampioenschappen voor de 
jeugd gehouden. In totaal zijn bijna 350 wedstrijden gespeeld. Mini-, 
driekwart tennis en driesetters: álle categorieën waren vertegenwoor-
digd. Naast het tennis was er een spellenmiddag, een vossenjacht en 
een finalefeest. Mede dankzij het prachtige weer kijkt de organisatie 
terug op een geslaagd toernooi, met zowel bij de jongens als bij de 
meisjes dit jaar een nieuwe clubkampioen: Roy Klemann en Sophie van 
den Berg wonnen beiden op overtuigende wijze hun finale partij. 

Business Club opgericht 
voor MHC Castricum
Castricum - Samen met een 
groep Castricumse onderne-
mers heeft de Mixed Hockey 
Club Castricum een Business 
Club opgericht. Dit gebeurde tij-
dens een door de hockeyvereni-
ging en hoofdsponsor ABN AM-
RO Bank georganiseerd netwer-
kevenement, dat goed werd be-
zocht. Vooraf gaf Bouke de Boer, 
directeur van het trainingsinsti-
tuut NTI-NLP en voormalig bege-
leider van het Nederlands Olym-
pisch herenhockeyteam, een in-
spirerende lezing over het sme-
den van teams in topsport en het 
belang van teamwork voor suc-
cesvol ondernemen.
Arjen Veter, voorzitter van de 
hockeyclub, is verheugd met de 
Business Club. “We maken een 
snelle groei door, met name bij 
de jeugdleden. Onze vereniging 
stimuleert zowel prestatief als 
recreatief hockey. En binnen het 
recreatieve hockey is ook ruim-
te voor gehandicapten. Daar-

naast wint Trimhockey in toene-
mende mate aan belangstelling 
van ouders van hockeyende kin-
deren en van volwassenen die 
hun conditie op peil willen hou-
den.  Deze groei vergt natuurlijk 
de nodige financiën voor bege-
leiding en faciliteiten, denk aan 
een clubhuis waarvoor we al ver-
gevorderde plannen hebben. De 
inbreng van de Business Club - 
waarvan alle sponsors lid zijn -  
is wat dat betreft ook een welko-
me steun in de rug.” 
Ook hoofdsponsor ABN AM-
RO – een van de initiatiefnemers 
van de Business Club - is en-
thousiast. “Wij sponsoren MHCC 
met volle overtuiging; het is een 
prachtige vereniging met veel 
potentie. Maar het is natuurlijk 
helemaal fantastisch dat we op 
deze manier onze krachten kun-
nen bundelen met andere on-
dernemers”, aldus Ellen Wijde-
kop, kantoordirecteur van ABN 
AMRO Castricum.

Henk van der Eng kampioen 
van Schaakclub Bakkum
Bakkum - In een enerverende 
partij wist Henk van der Eng (op 
foto links) de huidig clubkampi-
oen Ton Morcus te verslaan en 
zich dit seizoen tot de nieuwe 
clubkampioen te tronen. Op het 
spelen van de laatste en beslis-
sende partij, stond veel spanning. 
Van der Eng had wit en moest de-
ze partij winnen om kampioen te 
worden. Morcus had aan remise 
genoeg. Van der Eng speelde ge-
woontegetrouw de Engelse ope-
ning. In het middenspel leek wit 
beter te staan maar een afwikke-
ling van lichte stukken leidde tot 
goede tegenkansen van Morcus. 
Vlak voor de tijdcontrole nam in 
een dynamische stand de span-

ning enorm toe. De beslissende 
fout in de partij werd echter vlak 
na de tijdcontrole door Morcus 
gemaakt. Hij overzag een tegen-
combinatie en moest kiezen tus-
sen een kwaliteitsachterstand of 
stukverlies. Het verloren staande 
eindspel werd eenvoudig door 
Van der Eng gewonnen, waar-
door hij de nieuwe kampioen 
werd. Van der Eng pakte hier-
door de dubbel, want hij werd 
ook al kampioen van de dubbel-
schaak competitie. Mark Smits 
wist met sterk spel Alice Nielen 
te verslaan en werd verrassend 
kampioen van de S4-S5 compe-
titie. In zijn laatste partij bij Sc 
Bakkum speelde Han Kemperink 

verrassend ‘De Gier’ opening te-
gen Arno Schlosser, die echter 
met verplichte dameruil al snel 
de angel uit Kemperink’s scher-
pe spel wist te halen en goed 
uit de opening kwam. Kempe-
rink wist de druk op de konings-
vleugel op te voeren, maar met 
een sterke opmars van de ko-
ningspionnen trok Schlosser het 
initiatief naar zich toe. Kempe-
rink verslikte zich in de giftige 
pion, waarna pardoes mat niet 
meer was te voorkomen. We-
derom wist Jan Jacob Comm-
ijs een mooie, iets betere stelling 
op te bouwen dan tegenstander 
Jos Copier en een pion te over-
meesteren. Door echter na te la-
ten zijn paard op een mooi veld 
te plaatsen, sloeg Copier gena-
deloos toe. Copier won een kwa-
liteit, wat al snel een stuk werd 
en het volle punt. Na de befaam-
de opening van Cees de Groot 
met wit wist Frank Romeijn een 
ontwikkelingsvoorsprong te rea-
liseren wat leidde tot een deuk 
in de stelling van De Groot. Hier-
bij werd een wit paard geslacht. 
Dit was het begin van het ein-
de voor de taaie De Groot. De 
meeslepende en bijzonder span-
nende partij tussen Bob Bakker 
en Dirk Schut werd uiteindelijk 
door Bakker gewonnen, die hier-
door een goed einde gaf aan een 
sterk seizoen.
Eindstand aan kop: 1. Henk van 
der Eng, 2. Ton Morcus, 3. Peter 
Siekerman, 4. Fons Vermeulen, 
5. Arno Schlosser, 6. Han Kem-
perrink, 7. Bob Bakker, 8. Adri 
Twisk.

Piet Donker overleden
Limmen - VV Limmen kijkt te-
rug op een hele trieste week. De 
club heeft met grote verslagen-
heid kennis genomen van het 
overlijden van Piet Donker. Ja-
renlang was hij actief voor de 
dorpsclub als trainer en elftalbe-
geleider. 
De laatste jaren was hij een 
trouw supporter die zeer gezien 
was bij de club. Tijdens zijn wake 
sprak voorzitter Nico Beentjes de 
volgende woorden: Bij de aan-
vang van het seizoen 1978-1979 
zit de voetbalvereniging Limmen 
plotseling zonder jeugdtrainer 
voor de C-junioren. De trainer 
die was voorzien moest in mili-
taire dienst. Goede raad is duur 
maar, die komt wel . Wim Nieu-
wenhuis, de trainer van de A-ju-
nioren, zegt een bijna 50-jarige 
overbuurman te hebben aan het 
Moerbergplantsoen in IJmuiden 
die trainer is, en die er vast wel 
wat voor voelt naar Limmen te 
komen. Hij krijgt gelijk. 
Hij heeft nooit vermoed dat hij 
daarmee aan het begin stond 
van een 31-jarig verbond tussen 
Limmen en Piet Donker. Van-
af het eerste moment van zijn 
in dienst treden ontstond er een 
hechte band tussen beiden. Na 
eerst enkele jaren als jeugdtrai-
ner te hebben gewerkt, werd hij 
begeleider van het eerste elftal 
waarmee hij met Ton Duyn als 
trainer de titel en promotie naar 

de tweede klas bereikt. Dat was 
in 1985. Er spelen dan drie zoons 
van Piet in de hoofdmacht. Hij 
heeft ze naar Limmen gehaald 
omdat hij zich gelukkig voelt in 
het klimaat en de sfeer van de 
vereniging en dat ook zijn jon-
gens gunt. Als begeleider toont 
hij een grote betrokkenheid. Hij 
assisteert op de trainingen, geeft 
keeperstraining en neemt het 
initiatief voor buitenlandse trip-
jes en overige ontspanningsacti-
viteiten. Hij is zo begaan met zijn 
spelers dat hij hun na het beha-
len van het kampioenschap de 
shirtjes cadeau doet. De toen-
malige penningmeester kon dat 
niet erg waarderen en draait de 
goed bedoelde handeling terug. 
Het is voor Piet mede aanleiding 
om het seizoen daarop, als Paul 
Egner trainer wordt, van het lei-
derschap af te zien. Daarmee 
houdt echter de betrokkenheid 
bij zijn club niet op. Later zal hij 
toch weer begeleider worden. En 
ook dan weer met hart en ziel. 
Plichtsgetrouw en gedreven. Hij 
streefde naar het optimale: ook 
een vriendschappelijke of oe-
fenwedstrijd mocht niet verloren 
worden. Hij kon de spelers aan-
sporen tot grote prestaties en 
stond op discipline tot in de de-
tails. Hij was daar zelf het voor-
beeld van. 
Hij bereidde wedstrijden en trai-
ningen tot in de puntjes voor en 

ging niet naar huis voor alles in 
orde was Na een keeperstrai-
ning, bijvoorbeeld, maakte hij 
de trainingsballen schoon en 
droogde ze af alvorens ze op te 
bergen. Toen na de bouw van de 
nieuwe tribune, Jan Min de let-
ters VV Limmen aanbracht wees 
Piet hem erop dat er r.k. voor 
moest staan, want ook daarin 
was hij zeer principieel. Hij kon 
roomser zijn dan de geestelijk 
adviseur! Het duurde lang voor 
hij op die tribune zou plaats ne-
men, hij was een man voor langs 
de lijn. Toen hij er eenmaal zat, 
zorgde hij in de rust voor koffie 
voor de oudere heren en dames 
om hem heen. Toen hij in zijn 
rolstoel zat was hij weer beland 
waar hij eens begon. In zijn mo-
biele dug-out mocht hij getuige 
zijn van de verrichtingen van zijn 
kleinzoon Ralf in de selectie van 
Limmen. 
Hoezeer hij tot aan het einde 
met Limmen vergroeid was mo-
ge ook blijken uit het volgende 
feit. Als bijvoorbeeld een speler 
geblesseerd was, zei Piet nooit 
‘Limmen mist zijn beste speler’ 
maar zei hij steevast: ‘Ik mis mijn 
beste speler’. En nu, nu mist Lim-
men Piet Donker! Het fluitsignaal 
van de grote arbiter hierboven 
heeft geklonken. Voor Limmen is 
het geen eindsignaal, want Piet 
zal blijven voortleven in de herin-
nering van de voetbalvereniging 
Limmen als een icoon van alles 
wat voetbal en het leven erom-
heen zo mooi maakt. 
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Akersloot krijgt medio 
2010 nieuwe veerpont
Akersloot - De kabelveerpont 
die Akersloot verbindt met de 
N244 wordt volgend jaar ver-
vangen door een gemotoriseer-
de veerpont. Medio 2010 zal het 
huidige pontje na 110 jaar trou-
we dienst worden vervangen. 
Als voorbeeld voor de nieuwe 
veerpont wordt het pontje ge-

bruikt die nu vaart bij de Kaag. 
De gemeente Castricum heeft de 
tekeningen en het bestek van de 
Kager veerpont aangekocht. Het 
werk is aanbesteed aan de firma 
Damen Shipyards Hardinxveld te 
Hardinxveld-Giessendam. 
Het nieuwe veerpont heeft geen 
kabel maar is een vrijvarende ge-

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
29-05-2009: Jairo Clayton, zoon 
van Z.H.C. Kruisland en M. Smit, 
geboren te Beverwijk. 23-06-
2009: Daantje, dochter van J.J. 
Joosse en N. Bolleman, geboren 
te Castricum. 23-06-2009: Noah 
Karel, zoon van R. Bakker en P.J. 
Post, geboren te Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
19-06-2009: Robertus J.J.M. Ver-
beek en Klazina J. Strootman, 
beiden wonende te Castricum. 
22-06-2009: Jacobus E.T. Groot 
en Chantal C.G. Pepping, bei-
den wonende te Limmen. 23-
06-2009: Nick Dijkman en Ilona 
Burgering, beiden wonende te 
Castricum. 
25-06-2009: Franciscus A. Kro-
nenburg en Alexandra Havelaar, 

beiden wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
19-06-2009: Petrus C.W. Louwe 
en Sylvia W. Kaandorp, wonen-
de te Limmen. 19-06-2009: Mar-
tijn Hoogland en Grietje P. Zon-
neveld, wonende te Limmen. 19-
06-2009: Bob van Westerop en 
Mila Freire da Silva Costa, wo-
nende te Castricum. 19-06-2009: 
Victor A. van der Valk en Frou-
kelina M.H. Glaubitz, wonen-
de te Alkmaar. 19-06-2009: Ge-
orge Priem en Johanna ten Sel-
dam, wonende te Almelo. 24-06-
2009: Feenstra, Tonny en Jansen, 
Bertha C.M., beiden wonende te 
Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
14-06-2009: rectificatie: de 

motoriseerde pont. Vanwege het 
steeds drukkere scheepvaartver-
keer is uit het oogpunt van vei-
ligheid voor een vrijvarende pont 
gekozen. 

Om auto’s en fietsers die de 
pont op en afrijden meer ruim-
te te geven, wordt het insteek-
haventje (de fuik) aan de kant 
van Akersloot in zuidelijke rich-
ting verlegd. Het pontje legt dan 
aan waar nu de parkeerplaats is. 
Deze werkzaamheden beginnen 
binnenkort al. Ook de aanmeer-
voorzieningen worden aan beide 
kanten van het Noord-Hollands 
kanaal vernieuwd. De verwach-
ting is dat met de ingebruikname 
van de nieuwe pont de nieuwe 
aanmeerconstructie gereed is.
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier is verantwoor-
delijk voor beheer en onderhoud 
van de pont en de gemeente 
Castricum is eigenaar. Afgelopen 
maart is de pont voor twee jaar 
goedgekeurd door de scheep-
vaartinspectie. 

De Storey Club neemt 
afscheid van bestuurders
Akersloot - Afgelopen zaterdag 
trad tijdens de vrijwilligersavond 
in de Storey Club een groot deel 
van het bestuur van het jonge-
rencentrum af. Velen zaten al ja-
ren in het bestuur waaronder 
Rob de Ruiter (rechts), vijf jaar 
als voorzitter en Marieke Kers-
sens van het activiteitenteam. 
Ook John Kok, de geestelijk va-
der van de Storey Club, trad af. 
John Kok kwam elf jaar gele-
den bij de Storey Club en zet-

te de huidige structuur op, een 
‘Storey+’ voor jongeren tot zes-
tien jaar en een ‘Storey Club’ 
voor jongeren vanaf zestien jaar 
met een eigen bestuur. Ook was 
hij één van initiatiefnemers voor 
de bouw van het nieuwe gebouw 
‘de Toekomst’ waarin de Storey 
Club” huist. 
De vrijwilligers werden getrak-
teerd op een motorritje op een 
Gold Wing. Later op de avond 
was er zang van Guus Bauer. 

Wildt, Wilhelmus J., oud 88 jaar, 
gehuwd met C.G. Beentjes, over-
leden te Heemskerk. 19-06-
2009: Lilli M., dochter van G.J. 
Nieuwenhuizen en E. van Elden, 
overleden te Beverwijk. 21-06-
2009: Wulp, Hendrik, oud 88 jaar, 
gehuwd geweest C.M. Vendel, 
overleden te Beverwijk.

Wonende te Bakkum:
22-06-2009: de Wildt, Corne-
lia A., oud 58 jaar, gehuwd met 
J.F.A. Weda, overleden te Bak-
kum.

Wonende te Limmen:
18-06-2009: Sotthewes, Gerrit, 
oud 85 jaar, gehuwd geweest 
met M. v.d. Wagt, overleden te 
Heemskerk. 19-06-2009: Jaco-
bus J. Mooij, oud 93 jaar, ge-
huwd geweest  met Cornelia J. 
Schoorl. 
21-06-2009: Petrus A.G. Donker, 
oud 80 jaar, gehuwd met Maria 
J. van Kaam.

Open dag Oud-Castricum in 
teken van schelpenvisserij
Castricum - De open dag van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
staat deze zomermaanden in het 
teken van de schelpenvisserij. 
Over dit onderwerp is een expo-
sitie ingericht. 
Door de ligging aan de Noord-
zeekust werd er vroeger aan het 
Castricumse strand jarenlang op 
schelpen gevist. De schelpen 
werden naar de kalkovens aan 
het Schulpstet en in Akersloot 
gebracht en daar tot schelpkalk 
verwerkt, dat veel in de bouw 
werd gebruikt.
De expositie toont diverse foto’s 
van de schelpenvissers en hun 
karren. Er hangen twee origine-
le nostalgische schoolplaten van 
C. Jetses, waarop onder andere 
het werken in en bij kalkovens in 
beeld is gebracht. Daarnaast zijn 
ook de veel voorkomende Noord-
zeeschelpen te zien en wordt er 

doorlopend een powerpointpre-
sentatie over de schelpenvissers 
en kalkovens vertoond. 
De eerstkomende open dag van 
de werkgroep wordt gehouden 
op zondag 5 juli van 11.00 tot 
16.00 uur in het Historisch Infor-
matiecentrum De Duynkant aan 
de Geversweg, waar ook weer 
verschillende wandel- en fiets-
routegidsjes verkrijgbaar zijn.
Leden van de werkgroep zijn tij-
dens de openstelling aanwe-
zig om vragen te beantwoorden 
over de geschiedenis van Castri-
cum en Bakkum of over familie-
leden. Daarvoor is echter meer 
gelegenheid op elke maandag- 
en woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur. Ook dan is de ten-
toonstelling te bezichtigen.
Informatie over de werkgroep 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com.

Cadeautjes gezocht voor cliën- 
tenverwendag Dijk en Duin
Castricum -Op zondagmid-
dag 27 september organiseert 
GGZ Dijk en Duin in samenwer-
king met het Castricumse twee-
sterren restaurant Apicius een 
Spaans feest voor in totaal 150 
cliënten en hun gasten. Deze cli-
enten zijn langdurig in zorg. Ze 
worden als gasten uitgenodigd 
voor een groots feest op de loca-
tie Castricum, dus even weg van 
de eigen afdeling. Om dit feest 
voor hen helemaal bijzonder te 

maken krijgen alle cliënten – net 
als vorig jaar - een cadeau uit de 
tombola mee naar huis. 
Vandaar de oproep: Wie heeft 
een cadeau dat men aan de gas-
ten wil weggeven? De cadeaus 
kunnen nu al worden ingeleverd 
bij het Arbeid- en Activiteiten-
centrum De Wissel, Gasstraat 3 
in Castricum. Het centrum is ge-
opend van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30–17.00 uur, tel: 
0251-665950.

Bij een cadeau kan men aan alles 
denken, zolang het maar nieuw 
en ongebruikt is. Mede door de 
tombola, het eten en de muziek 
krijgen cliënten een onvergete-
lijke dag. Het is een evenement 
wat de cliënten even hun proble-
men zal doen vergeten. 
Bijzonder is ook dat cliënten zelf 
mogen bepalen wie ze als hun 
gast willen meenemen. Normaal 
gesproken gaat het andersom; 
een familielid neemt het initia-
tief voor een activiteit met een 
cliënt. Door deze verwendag kan 
de cliënt zijn gast ook eens be-
danken. 

Akersloot - In de nacht van 
maandag op dinsdag werd tus-
sen 20.30 en 2.45 uur een grij-
ze Volvo S60 personenauto, met 
kenteken 96-HN-FT, ontvreemd 
vanaf het parkeerterrein bij het 
motel aan de Geesterweg.

Diefstal auto
Akersloot - Op maandagavond 
omstreeks 20.50 uur werden 
twee Portugezen beroofd bij een 
jachthaven aan de Geesterweg 
in Akersloot. 
Een 21-jarige man en een 17-ja-
rige vrouw liepen in de omge-

Beroving ving van de betoncentrale toen 
zij werden overvallen door twee 
mannen die hen bedreigden met 
een mes. 
De mannen gingen er vandoor 
met een tasje waarin reisdocu-
menten en geld zaten. De slacht-
offers werden verzocht aangifte 
te doen.
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Forte Kinderopvang 
Nummer 1 bij landelijk 
onderzoek naar service
Castricum - Forte Kinderopvang 
staat op de eerste plaats van een 
landelijk onderzoek naar klant-
benadering. Voor het onderzoek 

werden dit voorjaar honderd kin-
deropvangaanbieders anoniem 
gebeld door een onderzoeksbu-
reau. 

Het onderwerp van onderzoek 
was het allereerste telefoontje 
dat ouders plegen om hun kind 
geplaatst te krijgen op een kin-
derdagverblijf. Er werd gelet op 
de toegankelijkheid van de orga-
nisatie en op de kwaliteit van de 
klantbenadering. Dat wordt door 
Forte het beste opgepakt van al-
le 100 onderzochte kinderopvan-
gaanbieders. 

“Dat betekent dat ouders bij 
ons niet alleen vaker en sneller 
worden doorverbonden met de 
plaatsingsmedewerkers’’, meldt 
een trotse directeur Esther Hol-
lenberg, “maar ook dat er goe-
de gerichte vragen aan de klant 
worden gesteld. Ook wordt de 
mogelijkheid tot een rondlei-
ding aangeboden en wordt er, 
indien nodig, een alternatieve 
plaatsingskeuze geboden”. For-
te haalde in het onderzoek het 
maximaal aantal te behalen pun-
ten. Vorig jaar scoorde Forte ook 
al hoog met een goede dienst-
verlenende houding.
Voor meer informatie kan men 
kijken op www.fortebv.nl of bel-
len met 0251–658058.

De Geesterduinen:
Alle informatie over pro-
jecten onder één noemer
Castricum - Onder de noemer 
De Geesterduinen komt voort-
aan alle informatie naar buiten 
over de verschillende deelpro-
jecten in het Geesterduingebied: 
Winkelcentrum Geesterduin, 
Nieuw Geesterhage, gemeen-
tehuis en wegen/omgeving. De 
betrokken partijen Geesterduin 
Ontwikkeling B.V. (een samen-
werking tussen WPM Pro en 
Rotteveel M4), De Combinatie 
(BPO en Kennemer Wonen) en 
gemeente Castricum trekken sa-
men op om over de verschillen-
de ontwikkelingen in het gebied 
te berichten.
De afzonderlijke ontwikkelingen 
bevinden zich in een verschillend 
stadium. De verschillende initia-
tiefnemers zoeken elkaar op om 
afstemming en samenhang van 
het hele gebied te bereiken en 
de uiteindelijke eindresultaten 
als één geheel te kunnen benoe-
men: De Geesterduinen, gebied 
in ontwikkeling. 
De Geesterduinen staat voor een 
gebied waar wonen, winkelen, 
cultuur, educatie, welzijn, hore-
ca, zorg- en overheidsvoorzie-
ningen  te vinden zijn. Wie het 
gebied in de toekomst bezoekt, 
kan het aanvragen van een pas-
poort combineren met winkelen,  
een ijsje eten, een cursus vol-
gen, een voorstelling boeken of 
bezoeken, een zorgvoorziening 
regelen en ook nog een bezoek 
brengen aan familie of bekende 
die er een nieuwbouwapparte-
ment heeft betrokken. En dat al-
les op korte loopafstand van el-
kaar.
De Geesterduinen fungeert als 
voorportaal met informatie over 

de verschillende deelprojecten. 
Hiertoe is een eigen logo ont-
wikkeld. Binnenkort is ook een 
eigen website online en gaan er 
nieuwsbrieven verschijnen. De 
Geesterduinen bundelt alle in-
formatie en verwijst ook door 
naar de verschillende partijen 
voor extra informatie en contact.
Xicero communicatie is verant-
woordelijk voor de ontwikkeling 
van naamgeving, logo en web-
site.
Geesterduin Ontwikkeling B.V. is 
een samenwerking tussen WPM 
Pro (onderdeel van de WPM 
groep) en Rotteveel M4 (resp. 
75% en 25%) die gezamenlijk het 
grootste gedeelte van de institu-
tionele en particuliere eigena-
ren in het gebied vertegenwoor-
digen. Geesterduin Ontwikkeling 
is initiatiefnemer van de heront-
wikkeling en uitbreiding van het 
winkelcentrum Geesterduin te-
zamen met circa 225 woningen. 
De Combinatie (Biesterbos Plan-
ontwikkeling en Kennemer Wo-
nen) is initiatiefnemer van de 
nieuwbouw van Nieuw Geester-
hage in combinatie met 127 wo-
ningen. 
Gemeente Castricum werkt aan 
renovatie en uitbreiding van 
het gemeentehuis. Daarnaast 
heeft de gemeente, vooruitlo-
pend op al deze ontwikkelingen 
de Soomerwegh en C.F. Smeet-
slaan aangepast en van roton-
des voorzien. De gemeente gaat 
ook over zaken als verkeer, par-
keren en inrichting van het ge-
bied rond en tussen de bebou-
wing en vergunningsprocedures 
bij alle bouwplannen.

Slotavond Visser ’t Hooftschool
Castricum - Afgelopen vrijdag 
heeft De Visser ’t Hooftschool 

in een bomvolle sporthal op een 
geweldige manier uitgepakt voor 

High Five 4 Bonhoeffer B6
Castricum - De Bonhoeffer 
brug+ klas is wederom in het 
nieuws met hun talenkennis. 
Op 23 juni hebben de leerlingen 

van B6 een certificaat ontvan-
gen voor het Anglia-examen dat 
ze op 16 april afgelegd hebben. 
Onder de bezielende leiding van 

hun docent Engels, Esther Seu-
ren, haalden maar liefst 19 leer-
lingen het examen met de ver-
melding ‘Distinction’ (de hoogste 
graad!) en 3 zijn er geslaagd met 
‘Credit’ (een na hoogste graad).
Het examen is onderdeel van 
het Anglia project (www.anglia.
nl) waaraan de sectie Engels van 
het Bonhoeffercollege sinds twee 
jaar in de brug+ klas werkt.
Er zijn 10 niveaus bij het Anglia 
examen, waarvan het ‘Proficiency 
Level’ toegang geeft tot Engelse 
universiteiten en Hogescholen. 
De leerlingen van B6 hebben 
examen gedaan op het niveau 
‘Preliminary’ (instapniveau 3-4). 
Ook in Nederland is er groeien-
de erkenning voor dit examen. 
De leerlingen van de brug+ klas 
van het Bonhoeffercollege mo-
gen zich dus nu niet alleen met 
hun Franse AIM-methode, maar 
ook met hun Engels Anglia-cer-
tificaat voorlopers noemen in het 
moderne talenonderwijs.

De laatste loodjes
Castricum - Voor de kinderen van groep 8 van de Montessorischool 
zijn de laatste schooldagen op de basisschool aangebroken. De voor-
bereiding van de musical is in volle gang. Traditiegetrouw maken de 
kinderen op de Montessorischool de musical helemaal zelf. Van het 
eerste idee tot aan de opvoering voor ouders en anderen is de inbreng 
en betrokkenheid van de kinderen groot. Dit jaar hebben ze nog een 
project zeer succesvol afgerond: Day For Change. Dat is beter bekend 
onder de naam microkrediet. Met een mobiel uitzendbureau hebben 
de kinderen diensten geleverd aan bewoners van zorginstellingen in 
Castricum. Daarmee hebben ze ruim 400 euro opgehaald. Na de zo-
mervakantie vliegen ze uit naar diverse scholen voor voortgezet onder-
wijs. Foto: Marina Pronk.

alle ouders en andere belang-
stellenden. 
De groepen 1 tot en met 7 met 
als spetterend slotstuk de zelf-
gemaakte musical van groep 8 
zorgden voor een klaterend ap-
plaus en een brok in de keel van 
menig toeschouwer. De ‘presen-
tatoren’ Tim Beentjes en Court-
ney van Warmerdam praatten 
de shows van de verschillende 
groepen aan elkaar alsof ze nooit 
anders gedaan hadden. 

Een van de groepen 1 en 2 open-
de de avond met een zeer toe-
passelijk thema Strand. De kin-
deren, in hun zwembroek en bi-
kini, zwommen, surfden op hun 
surfbord, dobberden in een 
zwembad, dansten en lagen te 
zonnen. 
En dat alles luid zingend on-
der accordeonbegeleiding van 
meester Fred, de directeur.
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Einde fokken Hooglanders 
na incidenten in de duinen
Bakkum - In de afgelopen we-
ken heeft een aantal bezoekers 
van het duingebied bij Castricum 
en Heemskerk een klacht inge-
diend bij PWN omdat zij zich be-
dreigd voelden door de Schotse 
Hooglanders. Omdat PWN ver-
dere incidenten wil voorkomen, 
is besloten te stoppen met fok-
ken. PWN wijt het gedrag van 
de Hooglanders aan ‘bescher-
mingsdrang’. 
Veel koeien hebben nu een kalf. 
Hierdoor gedragen zij zich be-
schermend voor hun kalveren, 
wat door sommige bezoekers 
als bedreigend is ervaren. PWN 
heeft daarom besloten niet meer 
te gaan fokken met de Schotse 
Hooglanders. De eigenaar van 
de Hooglanders is gestart met 

het vangen van stieren en koei-
en met kalveren. Naar verwach-
ting zal dit ongeveer een maand 
in beslag nemen. De koeien zon-
der kalveren blijven in de duinen. 
Zij gedragen zich rustig.
De gevangen dieren worden ge-
plaatst op het duingebied Bo-
reel. Dit is een rustig gebied met 
zeer weinig paden. De Hooglan-
ders hier zijn meestal te vinden 
aan de oostkant, waar geen be-
zoekers mogen komen. 

Aangeraden wordt om niet hard-
lopend of fietsend een groep 
Hooglanders te doorkruisen, de 
dieren niet te voeren, voldoen-
de afstand te houden, de dieren 
niet op te jagen en zichzelf ken-
baar te maken. 

Akersloot - Op maandag 22 juni is in Akersloot het gescheiden inza-
melen van plastic verpakkingsmateriaal van start gegaan. Om dit onder 
de aandacht te brengen, verruilde de wethouder Hes zijn colbert voor 
een oranje hesje van de gemeente en nam hij plaats achterop de huis-
vuilwagen om zelf de eerste volle verzamelzakken op te halen. In twee 
dagen werd in Castricum en Akersloot 3.440 kilo plastic opgehaald.

Bergen plastic ingezameld

Bacchus gaan op pad
Akersloot - De motorclub Bac-
chus heeft ruim 100 leden en al-
le merken en types motoren zijn 
vertegenwoordigd. De leden 
houden niet alleen van hun mo-
tor maar ook van gezelligheid. 
Op zondag 5 juli gaan ze samen 
op pad, een toer van ongeveer 
175 kilometer door de provincie. 

Ook motorrijders die niet aange-
sloten zijn bij Bacchus zijn wel-
kom. Inschrijven kan van 10.00 
tot 12.00 uur in café ‘t Voorom, 
Kerklaan 20 in Akersloot. De 
route is via de GPS of de routerol 
voor iedereen verkrijgbaar, even-
tueel wordt een voorrijder inge-
zet. 

Straattheater Karavaan 
komt ook naar Castricum 
Castricum - Reizend theater-
festival Karavaan komt op 7 juli 
straattheater brengen in Castri-
cum. Van 14.00-17.00 uur en van 
19.00-21.00 uur wordt een uit-
gebreid aanbod straatacts voor 
het voetlicht gebracht op diver-
se podia rondom de Dorpsstraat. 
Het aanbod varieert van acroba-
tiek en mime tot theater en mu-
ziek. De voorstellingen zijn gra-
tis te zien op het pleintje aan de 
Dorpsstraat ter hoogte van café 
De Balustrade, het pleintje aan 
de Dorpsstraat voor de hervorm-
de kerk, het pleintje  op de hoek 
Dorpsstraat/Schoolstraat en het 
grasveld tegenover De Kern op 
de Overtoom. 

Sinds 1993 trekt iedere zomer 
het straat- en cultureel festival 
Karavaan door Noord-Holland. 
De organisatie is in handen van 
Kunst en Cultuur Noord-Holland. 
Vooralsnog gaat het om eenma-
lige deelname van de gemeente 
aan Karavaan. Na evaluatie van 
de activiteiten in 2009 wordt be-

keken of het initiatief een ver-
volg krijgt.  
Om 16.30 en 19.00 uur begint Ba-
rolosolo - Le Chariot. Een artiest 
onderweg naar een internationa-
le carrière. Met zijn fiets als huis, 
zijn instrumenten voor de chan-
sons en drie stoelen als uitnodi-
ging aan het publiek. Van 14.00 
tot 17.00 uur en van 19.00 tot 
21.00 uur Chapeau Magique met 
Een hoedje van papier. Sommi-
ge mensen kunnen toveren, de-
ze Franse meester-hoedenvou-
wer tovert en betovert. Op het-
zelfde tijdstip DaaD&Dimenzie 
- ‘t Schimspinding; een mix van 
een straatact en een theatra-
le installatie. Om 15.00 uur en 
19.45 uur Ding Dong, Yvonne’s 
Calling. Yvonne is een persona-
ge gebaseerd op de huis-aan-
huis-verkoopster. Zij jongleert 
met schoonheidsproducten in 
een cosmetische presentatie met 
een dikke knipoog naar de idio-
tie van de beauty-industrie. Van 
14.00 tot 17.00 uur en van 20.30 
tot 21.00 uur treedt het Brabants 

Fietsharmonisch Orkest op. Aan-
stekelijke, vrolijke muziek wordt 
al fietsend gespeeld. Om 15.00 
en 19.45 uur speelt Lejo Hands 
Up. Lejo, bekend van Sesam-
straat, heeft met zijn handen een 
heel eigen en herkenbare stijl in 
het poppenspel gecreëerd. Om 
15.45 en 19.00 uur Nakupelle - 
The Trap. Een plan, een man en 
een plant. Technologie en na-
tuur gaan een gevecht aan met 
een ongeluksvogel er tussenin. 
Ook om 15.45 uur en 19.00 uur 
Nakupelle – Baggies. Er rom-
melt iets tussen die doeken en 
opeens komen ze te voorschijn. 
Twee mysterieuze en nieuwsgie-
rige wezens die het publiek mee-
nemen met hun kwetsbare mal-
ligheid en olijke spelletje. En om 
16.30 en 20.30 uur The Von Trol-
ley Quartet. Maffe acrobatiek, 
komische karakters en fantasti-
sche muziek gespeeld op veel te 
kleine instrumenten. 

Kijk op www.karavaan.nl voor 
actuele informatie

Wmo-unit biedt uitkomst
Castricum - In het kader van 
de Wet maatschappelijke onder-
steuning is verleden week  door 
Hodes Bouwsystemen uit En-
schede een Wmo-unit bij de fa-
milie Schram geplaatst. 
Deze unit bestaat uit een slaap-
kamer en een badkamer en is 
direct aan de woning geplaatst 
met een verbindingsgang. Zo’n 
Wmo-unit is bedoeld voor men-
sen met een lichamelijke beper-
king of een progressief ziekte-
beeld. 

Zo ook in het geval van de heer 
Schram. “Door een progressieve 
spierziekte kom ik nog maar nét 
de trap op. Door de medewer-
king en de behulpzaamheid van 
de gemeente Castricum is de 
plaatsing van deze unit in gang 
gezet en daar ben ik erg blij mee. 
De unit stond er in een mum van 
tijd. Het is fijn dat in deze voor 
ons moeilijke tijd de realisa-
tie van extra ruimte op de ben-
denverdieping zo soepel is ver-
lopen.” 

Motie Limmen Ludiek
Limmen - CKenG wil dat Cas-
tricum voor een maximum van 
10.000,- euro garant staat voor 
een evenement van Limmen Lu-
diek. Die wil de hoogste Legoto-
ren van de hele wereld in Lim-
men bouwen. CKenG dient op 
2 juli een motie in. Limmen Lu-
diek wil met dit evenement op-
genomen worden in het Gui-
ness Book of Records. Bert Me-
ijer van CKenG: “De raad heeft 
voor de Dubbele Lus wel een 

garantiestelling afgegeven van 
10.000,- euro en er is 5.000 eu-
ro subsidie verleend aan Le 
Champion voor de Plus Wandel-
4daagse. Hiermee zijn preceden-
ten geschapen voor ondersteu-
ning van evenementen. Limmen 
Ludiek heeft inmiddels grote, 
waaronder Lego, en kleine spon-
sors gevonden. Een garantiestel-
ling door de gemeente kan mede 
leiden tot het doorgaan van het 
evenement.”  
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Uitgeest - De brandweer van 
Heemskerk is de brandweer van 
Uitgeest verleden week te hulp 
geschoten met de ladderwagen. 
In de Boetevenstraat moest een 
jongen van het dak gered wor-
den. Deze had zich bij het spe-
len op het dak dusdanig gebles-
seerd dat hij niet meer zelfstan-
dig naar beneden kon. Hij is met 
een ambulance naar het zieken-
huis gebracht. 

Gewond op dak 

Uitgeest -  Voor alle jongeren 
vanaf 14  jaar is er vrijdag weer 
een feest van Bigdik in Bobs. Dj 
E1 is er en mc Naz-t, Brace, Her-
man en er is volop schuim. het 
feest begint om 21.00 uur en een 
geldige ID is verplicht. 

Feest van Bigdik

Uitgeest - Op de Provinciale 
weg werden woensdag 35 brom-
fietsen op de rollenbank gecon-
troleerd. Van zeven bromfietsen 
bleek de snelheid te hoog. Een 
bromfiets haalde zelfs een snel-
heid van 81 km per uur. De be-
stuurders kregen een bekeuring.

Tussen 15.00 en 17.30 uur werd 
met de lasergun een snelheids-
controle gehouden bij het auto-
verkeer. Acht bestuurders reden 
te snel. Van twee bestuurders 
werd het rijbewijs ingevorderd. 

Snelheidsduivels

Het is zomer in Bobs
Uitgeest - Vanaf zaterdag 4 ju-
li gaat in Bob’s het ‘Wet & Wild 
Summer Event’ weer van start. 
Discotheek Bob’s wordt om-
gebouwd tot een zomertempel 
compleet met jacuzzi, douche, 
palmbomen, cocktailbar et ce-
tera. Iedere week zijn er prijzen 
te winnen door de stappers door 
mee te doen aan ST-showtime of 
deel te nemen aan de Miss Wet 
& Wild verkiezing. De bovenver-
dieping van Bobs wordt spe-
ciaal voor het uitgaanspubliek 
van 18 jaar en ouder gereser-
veerd. Zaterdag 4 juli staat Mia-
mi Beach Baywatch op het pro-
gramma  en de eerste voorron-
de van de miss-verkiezing vindt 
plaats. De hoofdprijs is een rijbe-

wijs. Er is een cheque te winnen 
voor bijvoorbeeld een zonnehe-
mel of fitnessapparaat, een va-
kantienaar een zonnige bestem-
ming in Spanje en een week-
end in Egmond. Bovendien kun-
nen de deelnemers een fotose-
ssie winnen, een zonnebril, biki-
ni’s en een luxe pakket verzor-
gingsproducten. En alle deelne-
mers krijgen een goed gevul-
de tas met daarin onder andere 
vrijkaarten voor danceparty’s in 
Bobs, kortingsbonnen en verras-
singspakketjes. De winnaressen 
van de voorrondes gaan auto-
matisch door naar de zinderende 
finale op 29 augustus. Stuur een 
mail met foto en gegevens naar 
wetandwild@bobs.nl. 

Residenties in De Kuil
Uitgeest - Als vervolg op resi-
denties van renaissance, mani-
erisme en barok in Nederland 
en Italië, start het komend sei-
zoen een cursus met een over-
zicht van residenties uit diezelf-
de periode in Spanje, Frankrijk 
en Duitsland. 
Aan de orde komen onder ande-
re het Escorial, Chambord, Anet, 
Fontainebleau, Blois, Louvre, 
Vaux-le-Vicomte, Versailles, Stift 
Melk, Würzburg en Belvedere en 
mogelijk de eerste landschaps-

tuinen in Engeland. Deelnemers 
maken kennis met rijke villa’s en 
paleizen van absolute vorsten en 
hun maîtresses, kerkelijke prela-
ten en prinsen in klassicistische 
of roomse varianten. 

Om 20.00 uur, zes maandag-
avonden op 2, 9, 16, 23 en 30 no-
vember en 7 december op Hoge-
weg 8, Uitgeest onder auspici-
en van Stichting De Nieuwe Kuil. 
Voor verdere informatie: Geert 
van Boxtel: ervaring@tiscali.nl. 

Skeelerronde in aantocht
Uitgeest - De voorbereidingen 
voor de Skeelerronde van Uit-
geest is in volle gang. Het spek-
takel op wieltjes vindt dit jaar 
plaats op zondag 9 augustus 
met als decor het razendsnelle 
parcours in De Kleis. IJsclub Uit-
geest en Wijkvereniging De Kleis 
hopen dit jaar weer vele rijders 

uit allerlei windstreken te mogen 
verwelkomen. Natuurlijk worden 
er ook vele lokale toppers aan de 
start verwacht. Inschrijven voor 
dit sportieve spektakel kan ter 
plaatse in de sporthal De Wissel. 
Van jonge beginner tot nationa-
le topper; iedereen kan meedoen 
aan dit sportieve evenement. 

Uitgeest - De zomerbraderie 
van Uitgeest die gepland stond 
op zondag 23 augustus gaat niet 
door. De oorzaak is dat er niet 
voldoende standhouders en win-

Te weinig animo voor de braderie

Voluit stratentoernooi
Uitgeest - Op zaterdag 22 au-
gustus zal het 23e Voluit stra-
tenvolleybaltoernooi gehouden 
worden op de velden van FC Uit-
geest. 
Het toernooi, dat oorspronkelijk 
bedoeld was voor stratenteams, 
is in de afgelopen decennia uit-
gegroeid tot een mooi evene-
ment. Deelgenomen wordt niet 
alleen door stratenteams, maar 

ook vrienden-, buren- en colle-
geale teams uit Uitgeest en wij-
de omgeving. 

In een ontspannen sfeer wordt 
gestreden om de felbegeerde ti-
tel: ‘stratenvolleybalteam van het 
jaar 2009’. Inschrijven is vanaf 
nu mogelijk bij volleybalvereni-
ging Voluit Uitgeest via www.vv-
voluit.nl. 

	 	samen in de octopus.....??
Kermis in Uitgeest....dat betekent volop pret en plezier voor jong en 
oud, en wij hebben weer heerlijke tussendoortjes !

spouwers
van woensdag tot woensdag per zakje 2, 50 !!
WEEKENDAANBIEDING:

moscovische tulband van  9,95 nu  8, 50 !!
BrooDjE vAN DE mAAND:

het zuiderlicht lekker eigenwijs..... 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 !! *

keliers zijn die zich hebben aan-
gemeld voor dit jaarlijkse evene-
ment. Of het een definitief ein-
de is van de braderie is niet be-
kend. 

Uitgeest - De jonge duiven van 
De Vliegende Vleugels vlogen  
op 27 juni voor de eerste maal 
dit seizoen  vanuit Meer, een af-
stand van 115 km. Aantal deel-
nemers was 17, met 485 duiven. 
Door onweerstoringen werd het 

Vliegende Vleugels

een relatief trage vlucht. Winnaar 
in de vereniging werd na vorige 
week ook op de Dagfond, weer 
Hein Berkhout. Zijn duif maak-
te een snelheid van 1127 me-
ter per minuut (ruim 67 km per 
uur). Tweede werden de gebroe-
ders. Baltus en derde R. van Bo-
hemen. 

Voor zondag stond de door het 
slechte weer uitgestelde vijfde 
Midfondvlucht op het program-
ma. Vanuit het Franse Nanteuil 
le Haudouin werden 150 duiven 
gelost van 10 deelnemers. 

De eerste duif meldde zich bij 
Rinus van Bohemen. Zijn duif 
maakte een snelheid van 1.227 
meter (ruim 73 km per uur). 
Tweede werd H.M. Berkhout  en 
derde Frank Rodenburg.     

Uitgeest - Op zondag 12 ju-
li wordt een kofferbakmarkt ge-
houden op het parkeerterrein 
bij Bobs van 9.00 tot 15.30 uur 
Verkopers komen met een au-
to (met aanhanger) of een bus-
je volgeladen met tweedehands 
spulletjes om vanuit de koffer-
bak hun waar te verkopen.  Men 
kan er ook zelf als marktkoop-

Rondsnuffelen op kofferbakmarkt 
man/vrouw terecht. Een bezoek 
aan de kofferbakmarkt is gra-
tis. Wie iets wil verkopen betaalt 
12,- euro voor een personenau-
to, 16,-  euro voor een busje en 
24,- euro voor een auto met aan-
hangwagen. 
Reserveren is niet mogelijk,  
Meer informatie is te vinden op 
www.kofferbakmarkt.com. 

Uitgeest - De bibliotheek van 
uitgeest is deze zomer gesloten  
van maandag 3 tot en met zon-
dag 16 augustus.

Zomersluiting
bibliotheek
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Commissaris Koningin in Uitgeest
Commissaris van de Koningin Harry Borghouts bracht afgelopen 
vrijdagmiddag een werkbezoek aan de gemeente Uitgeest. Burge-
meester Baltus had een gevarieerde tocht uitgezet langs het Reg-
thuys, de Waldijk, Erfgoedpark De Hoop en Bob’s Party Palace.

Burgemeester bij gouden bruidspaar

Kleistunnel:
overlast
Donderdagmiddag 2 juli van 13.00 
tot 16.00 uur kan er enige verkeers-
overlast zijn in De Kleistunnel. Een 
weghelft wordt afgesloten vanwege 
het vernieuwen van de belijning. 
Verkeersregelaars zullen het auto-
verkeer in goede banen leiden.

AFAC IJmond gestopt
De Algemene Fiets Afhandel Centrale IJmond is vanaf 1 juli niet 
meer actief. De gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uit-
geest en de Meergroep hebben zich de afgelopen weken gebogen 
over de voortgang van AFAC. Uitgeest en Velsen trokken de con-
clusie niet langer te willen deelnemen in het project. Struikelblok 
was de gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Die 
bleek noodzakelijk om tot een kostendekkende exploitatie te ko-
men.

Afgelopen mei werd bekend dat de 
Stichting Wisselwerk, verantwoordelijk 
voor de inzet van het personeel, zich 
terugtrok uit het project. Daarna zorg-
de de Meergroep voor de personele 
bezetting. De gemeenten Beverwijk en 
Heemskerk willen wel verder met de 
AFAC, maar zien op dit moment onvol-
doende basis om de samenwerking in 
het werkgelegenheidsproject voort te 
zetten. De werkzaamheden zijn te be-

perkt om voldoende werkgelegenheid 
en ontwikkelingsmogelijkheden te bie-
den aan de werknemers van de Meer-
groep. Op grond hiervan is besloten 
de uitvoering van de werkzaamheden 
van de AFAC IJmond per 1 juli te beëin-
digen. De Meergroep zoekt in samen-
werking met Stichting Wisselwerk een 
passende werkplek voor de betrokken 
medewerkers en zorgt voor de financi-
ele afwikkeling en de bestemming van 

Eens in de twee-drie jaar brengt 
de commissaris van de Koningin 
een bezoek aan elke gemeente in 
Noord-Holland. Na een lunch in het 
historische Regthuys met burge-
meester en wethouders maakte hij 
een wandeling door Waldijk. Op het 
Erfgoedpark kregen de Uitgeester 
raadsleden de gelegenheid de com-

missaris tal van vragen te stellen. 
Het gezelschap werd door een drie-
tal gidsen rondgeleid langs de be-
zienswaardigheden, waaronder de 
vrolijk draaiende molen ‘De Jonge 
Leeuw’. De middag werd afgesloten 
met een bezoek aan Bob’s. De com-
missaris verstond zich hier samen 
met de burgemeester, met bestuur-

ders Zwarthoed en Duijn van FC Uit-
geest over de herinrichting van het 
sportcomplex. Met de heer Idema 
werd van gedachten gewisseld over 
de komende jubileumeditie van het 
Internationale Cor Groenewegen 
Toernooi. Namens de Jeugd- en Jon-
gerenraad informeerden Guusje en 
Heleen Tromp de heer Borghouts 
onder meer over de nieuwbouw-
plannen van Mill House. Martijn 
Veen van Bob’s gaf ter afsluiting een 
rondleiding door het omvangrijke 
partycentrum.

Burgemeester Mieke Baltus 
bracht afgelopen donderdag 
een felicitatiebezoek aan het 
echtpaar Luntz. Op vrijdag 26 
juni vierden de heer en me-
vrouw Luntz-Wijshake dat ze 
vijftig jaar geleden in het hu-
welijk traden.
Na zeven jaar verkering werd 26 
juni 1959 de grote dag voor het 
bruidspaar. Maar de huwelijksdag 
was helaas nogal regenachtig. De 
bruid herinnert zich nog levendig 
dat zij van de zenuwen haar bruids-
tasje in een plas liet vallen.
De oorspronkelijk uit Beverwijk 
afkomstige echtelieden wonen 
alweer vijftig jaar aan de Geester-
weg, in een woning die door de 
bruidegom zelf werd gebouwd. Als 
timmerman tekende hij bovendien 
ook voor de bouw van het huis 
van de buren. De heer Luntz (75) 

werd op vijftienjarige leeftijd tim-
mermansknaap. Na zijn diensttijd 
ging hij werken bij een houthan-
del in Beverwijk. Twintig jaar later 
stapte hij over naar Hoogovens. 
Omdat de ploegendienst het gezin 
niet goed beviel vond hij werk in 
de werkplaats van een houthandel. 
Tot zijn 73e bleef hij actief in zijn 
vak, onder meer ten behoeve van 
de monumentenzorg in Beverwijk.
Mevrouw Luntz (72) heeft een aan-
tal jaren met veel plezier als hulp 
van een kleuterleidster gewerkt. 
Ook op de verkoopafdeling van 
Hoogovens had zij het uitstekend 
naar haar zin. Na de geboorte van 
haar kinderen wijdde zij zich aan 
het gezin. Een van haar hobby’s is 
lezen, ondanks een wat vermin-
derd gezichtsvermogen.
De heer Luntz heeft als hobby tui-
nieren, wat goed te zien is aan zijn 

prachtige achtertuin. Verder fokte 
hij 47 jaar lang zangkanaries. Het 
echtpaar heeft een boot liggen in 
Akersloot, waarmee het onlangs 
nog een drie weken durende vaar-
tocht door Noord-Holland onder-
nam.

Het gouden bruidspaar heeft twee 
dochters. Een van hen woont in 
De Kleis, waar zij destijds als eer-
ste bewoner de sleutel van haar 
nieuwe woning in ontvangst nam. 
De andere dochter woont in Bever-
wijk. Er zijn vijf kleinkinderen: vier 
kleinzoons en een kleindochter.
Op de gouden huwelijkdag kreeg 
het echtpaar bezoek van kinderen 
en kleinkinderen. Zaterdag 27 juni 
werd het feest verder gevierd met 
een dineetje in motel Akersloot 
met kinderen, kleinkinderen, fami-
lieleden en vrienden.

de nog aanwezige fietsen.  De Meer-
groep en de gemeenten Beverwijk en 
Heemskerk zullen op korte termijn be-
zien in hoeverre er een mogelijkheid 
bestaat om de werkzaamheden rond 
het AFAC voort te zetten vanuit één 
van de Meergroep-bedrijven.



Raads- en commissievergaderingen 
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
ONThEffING TIjDENS SKEELERRONDE
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat de heer J.J.M. Vree-
burg, Langebuurt 7 te Uitgeest, op grond van artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet ontheffing is verleend om tijdens de te houden Skeeler-
ronde, door middel van een buitenbar aan de Anna van Renesselaan 
zwakalcoholhoudende dranken te schenken.

De ontheffing geldt voor zondag 9 augustus 2009 van 12.00 uur 
tot uiterlijk 20.00 uur. Tevens is het de heer Vreeburg toegestaan ter 
plaatse een terras te hebben.

Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzenddatum onthef-
fing te worden ingediend en gericht te worden aan de burgemeester.

ONTvANGEN BOUWAANvRAGEN
BL 2009-038 Kuipersvenstraat 6 
  Bouwen erker 
BL 2009-040  verzetstraat 1940-1945 21 
  Bouwen carport 
BL 2009-041 Weegbree 10 

  Uitbreiden woning 
BL 2009-042 De hoop 19 
  Plaatsen tuinhuis
BL 2009-043 De Cnollenbijter 50 
  Wijzigen garage 
BR 2008-091  veenislaan 8 
  Verplaatsen garage 
BR 2009-039 Bergstraat 8 
  Plaatsen dakopbouw
BR 2009-040 Kalverkamplaan
  Plaatsen keten, loodsen en containers

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

AfGEGEvEN BOUWvERGUNNING
Verzenddatum
01-07-2009 De Dadelboom 21 
  Plaatsen 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. 

Zaterdag 4 juli om 15.00 uur gaat de Uitgeester kermis op de Prinses 
Irenelaan en de Castricummerweg van start. Onder de dertig attracties 
die het spektakel dit jaar opluisteren naast de Familie Achtbaan en de 
Master is een voor Nederland nieuw fenomeen: de Sky Flyer. Deze lijkt 
op een ouderwetse zweefmolen, maar bereikt een hoogte van liefst der-
tig meter.

Op de tot 8 juli durende kermis is verder elke kermisdag iets bijzonders 
te beleven. Op zondag 5 juli zijn dat optredens van de Magic Clown 
Desalles en op maandag 6 juli komt Jack van Houten, een personage 
uit GTST naar Uitgeest. Op dinsdag 7 juli is er een grote verloting en op 
woensdag 8 juli wordt de kermis met vuurwerk feestelijk afgesloten. 

Kermis met nieuwe attractie Burgerlijke stand
GEBOREN
Dean Petrus Hendrikus Meijer 
zoon van P.T.A. Meijer en Y. D. 
Krom
Sanne Jessie Lucas, dochter van 
M. Lucas en C.M. Pesch

GEHUWD
E.C. de Leeuw en N. van den 
Berg
P.H.A.F. Nagel en S. Lüchtenborg

AANGIFTE HUWELIJK
J.N. Keijsper en M. Albers

AANGIFTE PARTNERSCHAP
F.A.M. Snel en J. ZámDokter Brugmanstraat afgesloten

Op dindag 7 of woensdag 8 juli wor-
den tussen 07.00 en 09.00 uur ‘s 
morgens hijswerkzaamheden uitge-
voerd op de Dokter Brugmanstraat. 
De straat zal op dit tijdstip ter hoog-
te van het bouwplan Waardenburg 
geheel zijn afgesloten.
Het vroege uur is zo gekozen dat de 
blokkering geen problemen oplevert 
voor de kermis.

Op dinsdag 14 juli wordt van 07.00 
uur tot 12.00 uur de Dokter Brug-

manstraat tussen de Hogeweg en 
de Prinses Irenelaan geheel ge-
blokkeerd. De afzetting wordt met 
borden aangegeven. Deze ochtend 
wordt de eerste verdiepingsvloer 
gestort van het bouwproject Waar-
denburg. 

Op donderdag 16 juli is hetzelfde 
deel van de straat van 07.00 uur 
tot 14.00 uur over een weghelft ge-
blokkeerd vanwege hijswerkzaam-
heden.

Brievenbus 
Waldijk
In Waldijk wordt donderdag 2 juli de 
brievenbus van TNT-Post verplaatst. 
De brievenbus in de Breekamplaan 
bij de brug van De Darse, krijgt 
een nieuwe stek bij de entree van 
de wijk aan de Haverkamplaan. Hij 
komt daar in de groenstrook naast 
de parkeerplaatsen.
Reden voor de verplaatsing is dat 
de huidige plek in verband met het 
stoppen en wegrijden door verkeer 
in de nabijheid van de druk bereden 
brug niet gunstig is qua veiligheid 
en bereikbaarheid.

Advertenties 
Gemeentegids
Uitgeverij De Kleine Media uit Scha-
gen werkt deze zomer samen met 
de afdeling communicatie van de 
gemeente Uitgeest aan de nieuwe 
editie 2009-2010 van de Gemeen-
tegids Uitgeest. De Kleine Media 
verzorgt onder andere de acquisitie 
van de advertenties. Gebleken is dat 
momenteel ook andere bedrijven in 
Uitgeest actief zijn met het verko-
pen van advertenties voor wat zij 
aanprijzen als ‘de gemeentegids’. 
De gemeente onderstreept hierbij 
dat het voor de nieuwe uitgave van 
de officiële gemeentegids exclusief 
samenwerkt met De Kleine Media. 

Expositie
verlengd
De expositie van de schilderwerken 
van Thijme Termaat in het gemeen-
tehuis van Uitgeest wordt verlengd 
tot en met woensdag 15 juli. De 
olieverfschilderijen zijn te bekijken 
tijdens de openingsuren van het ge-
meentehuis aan de Middelweg 18.

Geen krant ontvangen? Bel: 0251-674433


