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Eindelijk weer kortebaanwedstrijd
Uitgeest - De kortebaanwedstrijden van Uitgeest zijn gewonnen door Nancy Molenaar bij de dames en  
Tijmen Hupkens bij de heren. Het deelnemersveld was groot en veelzijdig. De finale was spannend en de 
uitslag duidelijk. Al dagenlang hebben jong en oud genoten van het natuurijs bij IJsclub Uitgeest. Woensdag 
stond een mini-elfstedentocht voor de jeugd op het programma. (Foto: Leo Tillmans).

Harmonie jubileert en 
is op zoek naar sponsors
Uitgeest - De Uitgeester Har-
monie en slagwerkgroep Blast! 
bestaan dit jaar 125 jaar en dat 
mag natuurlijk niet ongemerkt 
voorbijgaan. De Harmonie staat 
altijd klaar om allerlei gebeur-
tenissen feestelijk op te luiste-
ren. Bij de intocht van Sint Nico-
laas bijvoorbeeld, de intocht van 
de avondvierdaagse, de auba-
de op koninginnedag, de 4-mei 
herdenking. Ook de concerten 
en zomerse buitenconcerten zijn 
populair. Hierdoor is een hechte 
band ontstaan met de bevolking. 
Dat uit zich in de vele donateurs 
die de vereniging telt waardoor 
de Harmonie een beetje van de 
Uitgeesters is.
Het jubileum wordt samen met 
Uitgeest gevierd met onder an-

dere een jubileumconcert op 17 
april, op 20 juni een reünie voor 
oud-leden, op 31 oktober een 
voorstelling speciaal voor de 
jeugd en er wordt een open dag 
gehouden om iedereen kennis 
te laten maken met de harmo-
niemuziek en het slagwerk. Een 
kerstconcert op 18 december zal 
het feestjaar afsluiten.
Om dit alles te realiseren wor-
den en zijn vele bedrijven en in-
stanties benaderd om door mid-
del van sponsoring dit feestjaar 
financieel mogelijk te maken. 
Wie de vereniging  financieel wil 
ondersteunen neemt contact op 
met Willy Rooth, tel. 0251-312430 
of via GJRooth@wanadoo.nl. Het 
banknummer is 363404694 t.n.v. 
Uitgeester Harmonie.    
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Isoleren

Uw Select Windows dealer:

Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40

Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
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GEREED IN 2 WEKEN

Uitgeest - Rotary Uitgeest-Ken-
nemerland organiseert op 21 ja-
nuari een besloten wijnavond 
waarbij de opbrengst ten goede 
komt aan een dagbesteding van 
Stichting Odion. De schenking is 
bestemd voor de locatie Stand-
byte te Heemskerk. Standbyte 
biedt dagbesteding aan mensen 
met een lichamelijke beperking 
of niet aangeboren hersenletsel. 
Zij kunnen werken, leren en trai-
nen. Via onder andere computer-
activiteiten kunnen de cliënten 
doen wat bij hun past. Daarnaast 
werken cliënten in het reguliere 
bedrijfsleven, onder begeleiding 
van een jobcoach. De cliënten 
en medewerkers van Standbyte 
zijn zeer verrast dat hun locatie 
is uitgekozen als goed doel. Zij 
willen de bijdrage besteden aan 
computermateriaal. 

Rotary heft het 
glas op Odion

Uitgeest - Het Hospice aan de 
Zeestraat in Beverwijk, is inge-
richt voor de opvang van men-
sen in hun laatste levensfase. 
In huiselijke sfeer worden de zie-
ken op persoonlijke wijze bege-
leid. Een vertegenwoordiger van 
het Hospice komt op 19 januari 
naar de Katholieke Vrouwenbe-
weging en zal alle informatie ge-
ven over het huis. Ook is er gele-
genheid een financiële bijdrage 
te leveren. De thema-avond be-
gint om 20.00 uur in Dorpshuis 
de Zwaan.

Thema-avond 
rond Hospice 

Uitgeest - Zingen en swingen 
tijdens de musicaldisco; dat kan 
tijdens de maandelijkse kinder-
disco van Kindervreugd. Deze 
speciale musicaldisco is op za-
terdag 16 januari in het clubge-
bouw van de speeltuin van 15.00 
tot 16.30 uur. Kinderen tot en 
met twaalf jaar zijn welkom. Le-
den kunnen gratis naar binnen, 
niet-leden betalen een euro. 

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

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

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

Het rijke landschap 
van Noord-Holland
Castricum - Het boeiende land-
schap van Noord-Holland heeft 
veel te bieden. Johan Stuart 
neemt tijdens zijn lezing in de Bi-
bliotheek van Castricum aan de 
hand van dia’s zijn publiek mee 
op een ontdekkingstocht door 
de provincie.

Johan Stuart is voorlichter van 
Landschap Noord-Holland sinds 
1990. Hij is actief vogelaar. Door 
zijn werk kent hij de pijlers waar-
mee het Landschap Noord-Hol-
land te maken heeft. Ten eer-
ste de planten- en dierenwereld 
in het landschap, maar ook het 
beheer van de natuur en ook de 
cultuurhistorische waarde van 
dit landschap.
De lezing vindt plaats op don-

derdag 21 januari om 20.00 uur 
in Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Castricum, Geesterduin-
weg 1.
De toegang bedraagt 6,50 euro. 
Kaarten zijn te koop bij de klan-
tenservice in de bibliotheek, bij 
Boekhandel Laan of te verkrij-
gen via www.vuca.nl.
De lezing wordt georganiseerd 
in samenwerking met de Volks-
universiteit Castricum.

Deze lezing en nog vele andere 
lezingen zijn ook terug te vinden 
in de BibliotheekAgenda. Deze 
gids is gratis af te halen op alle 
locaties van Bibliotheek Kenne-
merwaard of te downloaden via 
de website www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-12-2009: Bruna Jean Joshua, 
zoon van V. de Wit en I.M.C. Ha-
gen, geboren te Alkmaar. Dex-
ter Willem Jacobus, zoon van N. 
Dijkman en I. Burgering, gebo-
ren te Alkmaar. Emil Daniel, zoon 
van D.P. Hespe en V.B. Fetisova, 
geboren te Beverwijk. 
01-01-2010: Jenna Louisa, doch-
ter van R.J.J. de Koekkoek en A. 
Weijers, geboren te Alkmaar.

Wonende te Limmen:
04-01-2010: Toine Johannes 
Martinus, zoon van I.A.T.J. Rajk 
en J.M. Bakker, geboren te Lim-
men.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
31-12-2009: de Beer, Willem N., 
wonende te Vlaardingen en van 
der Niet, Marie L.C., wonende te 
Castricum. 
07-01-2010: Munneke, Berend 
en Beekman, Yvonne, beiden 
wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-01-2010: van Wonderen, Bar-

tholomeus A., en Kleef, Sandra 
H., beiden wonende te Castri-
cum. 06-01-2010: Rijnoudt, Jo-
hanna J. en Heeman, Magdale-
na M., beiden wonende te Cas-
tricum. Egas, Sander en Bakx, 
Paula J.M., beiden wonende te 
Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
04-01-2010: Henselmans, Arnol-
dus S., oud 94 jaar, gehuwd met 
A.M.A. Borst, overleden te Cas-
tricum. 04-01-2010: Hurkmans, 
Alida M., oud 82 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd met 
C.P. Zonneveld. Wonende te 
Akersloot: 29-12-2009: Blijdens-
tein, Wilhelmina H., oud 78 jaar, 
overleden te Akersloot, gehuwd 
met A.A. van Wijhe.

Wonende te Limmen:
31-12-2009: Drijver, Aaltje E., 
oud 84 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met G. 
Visser.

Wonende te Krommenie:
05-01-2010: Wiering, Wilhelmi-
na M., oud 80 jaar, overleden te 
Bakkum.

Midwinterfeest op 
de 15e jongerendag
Castricum - Op zaterdag 23 ja-
nuari wordt voor de vijftiende 
maal de jongerendag Castricum 
georganiseerd. Dit jaar is het 
thema ‘Midwinterfeest’. Deze oe-
cumenische jongerendag wordt 
georganiseerd door de kerken 
in Castricum en is bedoeld voor 
kinderen tussen de 10 en 15 jaar 
oud en wordt gehouden tussen 
13.30 en 22.30 uur.
De winter is strenger dan ooit; 
koud, sneeuw, ijs op straat en 
het ene weeralarm na het an-
dere. Maar ook de Olympische 
winterspelen die straks begin-
nen, misschien wel een Elfste-
dentocht en ijsvrij. De organisa-
tie ziet de positieve kanten van 
de winter en wi dat graag vie-
ren met ‘midwinter’ workshops. 

Er zijn workshops in streetdan-
ce, vlaggendans, theater; ster-
ren op glad toneel ijs, beelden-
de (ijs)kunst, wintermode, mu-
ziek, (winterkost) koken, rappen 
en coole videoclips. 
Er wordt na de workshops geza-
menlijk gegeten, gevolgd door 
een presentatie van de work-
shops en ’s avonds is er een dis-
co. 

Aanmelden voor deze dag kan 
door naam, adres met geboorte-
datum te sturen naar heijmen@
casema.nl. onder vermelding 
van voorkeur en de tweede keus 
voor een workshop. Bel voor ver-
dere informatie naar Peter Klut 
(0251 670222) of kijk op http://o-
j-c.hyves.nl/.
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City Live in café City
Castricum - Donderdag 14 ja-
nuari is het weer tijd voor de 
maandelijkse ‘City Live’ in ca-
fé City. Iedere tweede donder-
dag van de maand treffen muzi-
kale vrienden elkaar op het po-
dium. Initiatiefnemer is muzikant 
André Voebel. Donderdag staat 
Steffen de Wolff (zoon van Riem 
de Wolff, The Blue Diamonds) als 
gastzanger op de planken. Stef-
fen treed al geruime tijd op met 
zijn eigen band: Wolff. 
De band stond onder meer op 
het Bløf-festival Concert At Sea 

in 2008 en heeft al een drietal 
singles uitgebracht. 

Patrick Drabe zal de gitaarpartij-
en laten horen deze avond. Pa-
trick produceert en schrijft voor 
vele bekende nationale artiesten. 
Wekelijks staat hij op het podium 
met onder andere Candy Dulfer. 
Steffen en Patrick worden deze 
avond begeleid door Bastiaan 
Peters op toetsen, Ilse Hofma op 
drums en André Voebel op bas-
gitaar. Aanvang 2100 uur, entree 
gratis. 

Programma 14 jan t/m 20 jan 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.00 uur 

zaterdag 13.30 & 21.00 uur
zondag 15.30 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 15.30 & 20.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur 
“De Hel van ‘63”

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
woensdag 20.00 uur 

“Komt een vrouw bij de Dokter”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur
“Terug naar de Kust”

zondag 13.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“Anubis en de wraak van Arghus”
zaterdag 13.30 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Alvin & the Chipmunks 2”

De Hel van ‘63 in Corso
Avontuurlijk drama over vier jon-
ge deelnemers aan de meest le-
gendarische Elfstedentocht uit 
de geschiedenis, tijdens de bar-
re winter van 1963. 
Ondanks het barre weer besluit 
het bestuur van het Friese Elf-
stedencomité, onder druk van de 
media, met de kleinst mogelijke 
meerderheid van stemmen, dat 
de Elftedentocht doorgaat. 
Tussen de duizenden die een 
startbewijs veroveren bevinden 
zich soldaat Henk Buma (Cas 

Jansen), boerenzoon Sjoerd Lel-
kama (Lourens van den Akker), 
arbeider Kees Ferwerda (Chris 
Zegers) en verpleegkundige An-
nemiek (Chava voor in ’t Holt). 
Alle vier hebben zo hun reden 
om deze tocht der tochten te rij-
den. 
Door de dramatische en hero-
ische gebeurtenissen zal deze 
Elfstedentocht, ook voor Henk, 
Sjoerd, Kees en Annemiek, als 
een van de meest legendarische 
de geschiedenis ingaan.

Anubis en de wraak van Arghus
Omdat Appie jarig is, gaan de 
Anubis bewoners naar een oud 
landhuis. Tijdens het horror-
feestje slaat de klok twaalf en 
begint het huis te spoken. Als ze 
een voor een verdwijnen, denkt 
Appie dat het huis bewoond 
wordt door een vampier en is 
hij vastbesloten om hem te zoe-
ken. Maar Nienke twijfelt, waar-

om vindt ze overal in huis bood-
schappen over vriendschap en 
eenzaamheid? 
En is de vreemde man die in 
huis ronddoolt een hulpje van de 
vampier of probeert hij hen iets 
duidelijk te maken? Als Appies 
actie mislukt, lijkt alles verloren. 
Maar dan neemt Nienke het heft 
in handen...

Gratis proefles ballet 
bij Jacqueline Burger
Castricum - Kleintjes die graag 
op ballet willen kunnen een gra-
tis proefles volgen op woens-
dag bij Balletstudio Jacqueline 
Burger. Deze balletstudio biedt  
groepslessen voor alle niveau’s; 
van basisschoolscholieren tot en 
met leerlingen van het voortge-
zet onderwijs. Jacqueline: “De 
lessen vormen een klassieke ba-
sis die de spierkracht goed ont-
wikkelt en dat is altijd een ver-
eiste bij een vakopleiding voor 
dans of musical.” 
Voor gemotiveerde late starters 
is er een stoomcursus om snel 

een goed niveau op te bouwen. 
In juni 2010 zal er weer een gro-
te leerlingenuitvoering te zien 
zijn in het theater. Ook nieuwe 
leerlingen die nu instromen doen 
mee aan de voorstelling. 

De balletstudio is actief sinds 
1995. Alle leerlingen zijn volgens 
niveau ingedeeld en krijgen veel 
individuele aandacht. Voor meer 
informatie kan men bellen naar 
023- 5361009 in de ochtenduren 
of mailen naar bsjburg@zonnet.
nl www. BalletstudioJacqueline-
Burger.nl. 

Demi, na negen jaar bij juf Jacqueline, nu aangenomen op de voorop-
leiding van de Theaterschool in Amsterdam. 

Rockband Huphter 
speelt in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 16 janua-
ri treedt de band Huphter op in 
café De Balken. Huphter is een 
vijfkoppige, energieke rockco-
verband uit het oosten van het 
land. 
De band is ruim zes jaar geleden 
opgericht met als voornaamste 
doel het podium zo vaak moge-
lijk te betreden om zo het pu-

bliek en zichzelf een topavond 
te bezorgen. Huphter houdt van 
stevig, van oud en nieuw, dus 
men kan van alles verwachten. 
Van Kings of Leon tot Nirvana en 
van Metallica tot Thin Lizzy. Het 
café is tot 4.00 uur open. 
Zaterdag is het ook gewoon 
weer feest in café De Apotheker 
met dj Romano. 

Verdachten overvallen aangehouden

Regio - De politie waarschuwt 
voor een oplichter die actief is in 
de omgeving Alkmaar – Castri-
cum. Het gaat om een man die 
probeert een restant stoffen te 
verkopen voor een veel te hoge 
prijs. De verkoper spreekt men-
sen aan met het verhaal dat hij 
een partij dure stoffen heeft over-
gehouden aan een beurs. Omdat 
hij met het vliegtuig terug moet 
naar huis, kan hij de stoffen niet 
meenemen. Het slachtoffer mag 
de partij overnemen voor de be-
spottelijk lage prijs van zeshon-
derd euro. De stoffen vertegen-
woordigen echter maar een frac-
tie van het bedrag. De politie 
verzoekt slachtoffers van de man 
om aangifte te doen. De politie is 
bereikbaar op tel.nr. 0900-8844 
(lokaal tarief).  

Oplichter actief

Castricum - 2009 was een goed 
jaar voor de recherche in het ge-
bied tussen Schoorl en Castri-
cum. De rechercheurs wisten 
zes overvallen in hun eigen ge-
bied op te lossen. Voor een over-
val op een snackbar in Castricum 
werden drie verdachten aange-
houden die in totaal vijf overval-
len bekenden. Voor de overval 
op een bank in Castricum werd 
een verdachte aangehouden die 
inmiddels ook verantwoordelijk 
wordt gehouden voor meerdere 
landelijk gepleegde overvallen. 
Als laatste werden drie verdach-
ten aangehouden voor de over-

val op een café-eigenaar in Cas-
tricum. Twee van hen bekenden 
de overval al. 
In het onderzoek naar de overval 
op een woning aan de Wester-
weg in Heiloo werden vier ver-
dachten aangehouden. Zij zijn 
inmiddels veroordeeld. Bij een 
overval op een casino in Egmond 
aan Zee werden twee verdach-
ten aangehouden. Deze zaak 
loopt nog. Voor de overval op 
een boekwinkel in winkelcen-
trum ’t Loo werd een verdachte 
aangehouden die in totaal vier 
overvallen bekende. Hij is inmid-
dels veroordeeld

Castricum - Vrijdagmiddag 
werd de brandweer gealarmeerd 
voor een gaslekkage bij een ver-
deelstation aan de Laan van Al-
bertshoeve. Al snel bleek het te 
gaan om een verkeerde inschat-
ting van de melder. “Omdat er 
door de kou veel gas wordt af-
genomen, maakt het station ex-
tra geluid”, vertelt woordvoerder 
Gerard Veldt. 

Geen gaslekkage

Bakkum - Een nieuwjaarsre-
ceptie van het Natuurbeheer-
dersoverleg Noord-Holland vindt 
plaats op 14 januari in De Hoep. 
Tijdens de receptie zal de Knoop 
in Zakdoek, de Noord-Hollandse 
aanmoedigingsprijs voor goed 

Receptie in teken 
van biodiversiteit 

beheer van natuur, uitgereikt 
worden aan Luc Kohsiek, dijk-
graaf van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. 
De receptie staat in teken van  
biodiversiteit, omdat 2010 uitge-
roepen is tot het Internationale 
Jaar van de Biodiversiteit, en het 
NBO lid is geworden van de Co-
alitie voor Biodiversiteit.
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Vrachtverkeer Bakkum
Met verbazing las ik de brief over het weren van vrachtverkeer in 
30km-zones van de dorpsraad Bakkum aan het college van B en W. 
De dorpsraad is nu al bijna drie jaar bezig om 30km-zones in Bakkum 
vrij van (doorgaand) vrachtverkeer te houden. Het college heeft in het 
coalitieprogramma gesteld dat vrachtverkeer geweerd moet worden uit 
30km-zones. Dit geldt in alle kernen, maar alleen niet voor Bakkum. 
Waarom?! Omdat Bakkum niet is opgenomen in het Integraal Verkeer 
en Vervoersplan. Het is al merkwaardig dat Bakkum niet is opgenomen 
in dit vervoersplan, maar wat betreft het vrachtverkeer is er in 2007 een 
motie aangenomen om ook hier vrachtverkeer vrije zones te realiseren 
ongeacht het vervoersplan. Dat klonk als goed nieuws voor Bakkum, 
maar dat was te vroeg gejuicht. Ondanks dat de gemeenteraad het col-
lege opdracht heeft gegeven om 30km-zones vrij van vrachtverkeer te 
houden, is er nog steeds niks gebeurd. Ja, er was een voorlichtings-
avond, maar daar bleef het bij. Nu, drie jaar later kunnen er nog steeds 
vrachtwagens door 30km-zones rijden. De dorpsraad heeft de klacht 
inmiddels bij de ombudsman neergelegd. Terecht! Het is erg jammer 
dat zelfs de ombudsman te pas moet komen aan dit probleem. Terwijl 
het probleem zo makkelijk op te lossen is. Volgens de wethouder is de 
vertraging ontstaan door het tegelijk bestellen van verkeersborden voor 
diverse verkeersprojecten. Dat hoeft toch geen jaren te duren?
Linda Hes (nummer 6 op de lijst van CKenG). 

Manuele therapie wordt voorgezet
Castricum - Met het verwijde-
ren van het oude en de beves-
tiging van het nieuwe N.V.M.T. 
(Nederlandse Vereniging voor 
Manuele Therapie)-bord is de 
overdracht van het praktijkdeel 
manuele therapie nu definitief 
bevestigd en breekt er voor de 
langstbestaande praktijk voor fy-
sio- en manuele therapie in Cas-
tricum een nieuw tijdperk aan. 
Na ruim  35 jaar werkzaam te zijn 
geweest als fysio- en manueel 
therapeut aan de Henri Schuyt-
straat, besloot Cees Lok om per 
1 januari 2009 een punt te zet-
ten achter zijn therapeutische 
loopbaan en te gaan genieten 
van zijn wel verdiende rust. Het 
maatschapdeel van Cees Lok 
werd overgenomen door de an-
dere twee maatschapsleden In-
grid Beentjes en Erik Ekkelen-
kamp.
Eigenlijk kwam het vertrek van 
Cees voor hen een jaar te vroeg. 
In januari 2006 startte Erik Ek-
kelenkamp aan de Hogeschool 
Utrecht de vierjarige opleiding 
tot manueel therapeut en de 
eindexamens stonden gepland 
voor januari en februari 2010. 
Echter in oktober wist Erik ver-
vroegd en met succes de oplei-
ding af te ronden. Hoewel de be-
handelingen manuele therapie in 
samenspraak met Cees al sinds 
zijn vertrek werden waargeno-

men door Erik, is daar nu met 
het behalen van het diploma ook 
een officieel karakter aan gege-
ven.
Naast het vertrek van Cees en 
het behalen van het diploma ma-
nuele therapie door Erik is er het 
afgelopen jaar binnen de praktijk 
aan de Henri Schuytstraat veel 
gebeurd. In de persoon van Arie 
Kostelijk werd een waardig en 
enthousiaste opvolger voor Cees 
gevonden. En met de komst van 
Marit Brouwer werd de praktijk 
met name op het gebied van de 
ouderenzorg versterkt, waardoor 

er meer tijd en mogelijkheden 
worden gecreëerd in de verschil-
lende zorgcentra en in thuissitu-
aties. Daarnaast werden er plan-
nen ontwikkeld voor de renova-
tie van het huidige praktijkpand 
aan de Henri Schuytstraat. 

Op 23 januari start een groot-
schalige verbouwing. Gedu-
rende de verbouwing zullen de 
werkzaamheden gewoon door-
gang vinden in de praktijkruim-
te van de voormalige huisartsen-
praktijk van Doeksen en Tromp, 
aan de Henri Schuytstraat 7. 

Castricum - Als eerste start 
de lokale politieke partij CKenG 
met een skype-spreekuur. Vanaf 
donderdag 14 januari kan ieder-
een elke donderdagavond van 
19.15 tot 20.15 uur skypen met 
lijsttrekker Bert Meijer. 

Skype-spreekuur

Akersloot - Tim Broersen staat 
op nummer 9 op de verkiezings-
lijst van GDB. Hij is de jong-
ste deelnemer van alle partij-
en in Castricum. Tim komt uit 
Akersloot en is 18 jaar. Hij stu-
deert bedrijfseconomie. “Sinds 
Akersloot met Castricum is ge-
fuseerd wordt Akersloot bena-
deeld ten opzichte van Castri-
cum en dat moet veranderen.” 
Tim wil het liefst een kunstgras-
veld voor de voetbal, meer en 
betere parkeermogelijkheden in 
de wijken en  meer speelfacilitei-
ten voor de jeugd. 

Tim Broerse (18) 
is de allerjongste 

Castricum - De PvdA Castricum 
wilde zondag tijdens de Halve 
Marathon Egmond gratis erw-
tensoep uitdelen op het strand-
plateau. De horeca was daar niet 
zo blij mee, vanwege van omzet-
daling. Toen de marathon boven-
dien werd afgelast, is besloten 
de soep op een ander moment 
uit te delen.  

Geen snert

Gevaren van drank- en 
drugsmisbruik in theater
Castricum - Van maandag 11 
tot en met vrijdag 15  janua-
ri speelt theatergroep PlayBack 
elf keer de voorstelling Hot Spot 
voor tweedejaars leerlingen van 
het Bonhoeffer en het Jac. P. 
Thijss College. Hot Spot is een 
voorstelling over de toenemende 
problematiek omtrent drank- en 
drugsmisbruik onder jongeren. 
PlayBack is gespecialiseerd in 
maatschappelijk betrokken the-
ater voor jongeren en bereikte 
inmiddels meer dan 31.000 jon-
geren uit heel Nederland. 
Hot Spot is gemaakt voor jonge-
ren van 12 jaar en ouder en speelt 
sinds januari 2008 op middel-
bare scholen door heel Neder-

land. Na afloop volgt een inter-
actief gedeelte waarin PlayBack 
de jongeren uitdaagt tot een ge-
sprek en ze uitnodigt op de spel-
vloer. Voor aanvullend lesmateri-
aal bij Hot Spot werkt PlayBack 
samen met professionele instan-
ties, zoals GGD Hollands Noor-
den en Novadic-Kentron. E
Andere voorstellingen van Play-
Back zijn o.a. Web (over contact 
via internet) en Loveland (over 
seksualiteit en liefde). Eerder 
waren er voorstellingen over lo-
verboys, schulden en zelfbeeld. 
Door het publiek op actieve wijze 
te betrekken geeft PlayBack jon-
geren inzicht in verhoudingen, 
gedrag en vooroordelen. 

Kleuren in het Oer-IJ
Castricum - Op dinsdag 19 ja-
nuari organiseert vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
een dialezing onder de titel: 
‘Kleuren in ‘t Oer-IJ, een robuus-
te ecologische verbinding door 
de Castricumse duinpolders’. 
De dialezing wordt gehouden 
door Ton Butter, vindt plaats in 
het PWN bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Zeeweg en begint 
om 20.00 uur. De toegang is gra-
tis.
Gebiedscoördinator Ton Butter 
van Landschap Noord-Holland 

presenteert de visie van LNH op 
de ontwikkeling van de Robuus-
te ecologische verbindingszone 
Kust tot Kust. Speciale aandacht 
krijgt het deel tussen de duinen 
bij Castricum en het Alkmaar-
dermeer. 
Er is op deze avond volop gele-
genheid van gedachten te wisse-
len over de ontwikkeling van het 
gebied en de diverse belangen 
die er spelen. Landschap Noord-
Holland maakt gebruik van de 
inbreng om haar visie aan te 
scherpen.

200.000,- euro voor Bakke-
rij, is belastinggeld gratis?
Stel: U heeft een leuke baan en kunt kopen wat u nodig heeft. Voor 
die extra wintersportvakantie werkt u over. Daar wordt uiteraard belas-
ting over geheven; zo’n 50,- euro per uur. Als u hoort dat de gemeente 
200.000,- euro wil weggeven aan een poppodium kunt u het toch niet 
laten even te rekenen (wij konden het niet): u moet daarvoor 4000 uur 
overwerken. Bij zo’n 4 uur per week toch even ongeveer 20 jaar! Dat 
zet na tot nadenken en werpt wat vragen op, zoals: Is dit alles? Neen: 
de gemeente geeft weliswaar 200.000,- euro maar moet dit bedrag zelf 
lenen. Dat kost (tot in de eeuwigheid) 12.000,- euro per jaar aan rente. 
De gemeente noemt dit ‘subsidie’.  Is het nodig? Neen: De Bakkerij leent 
van de Rabobank 500.000,- euro en heeft zelf 125.000,- euro uit ei-
gen middelen en sponsoracties opgenomen in het ondernemersplan De 
koopsom van het beoogde pand is 675.000,- euro. Gemeenschapsgeld  
is dus overbodig! De gemeente Castricum heeft een goed jeugd- en 
jongerenbeleid, een laagdrempelig jeugd- en jongerencentrum Disco-
very en een jeugd- en jongerenwerker. Is het eerlijk om de Bakkerij sub-
sidie te geven wanneer zij op een A-locatie een horecaonderneming ko-
pen? Neen: Andere horecabedrijven krijgen immers ook geen subsidie 
(terecht, vindt de VVD), dus waarom de Bakkerij wel? Het pand heeft 
een horecabestemming! Is het verstandig? Neen: een ondoordachte ac-
tie als deze zal bij andere verenigingen frustratie veroorzaken. Waarom 
wel geld voor een poppodium en waarom niet voor ons? Wordt dit geld 
(uit de algemene pot) voor iedereen besteed? Neen: de Bakkerij telt 
zo’n 200 leden, velen daarvan kunnen bovendien niet tot de categorie 
‘jongeren’ worden gerekend. Is iedereen voor? Neen: de VVD is tegen  
maar u wilt wellicht even controleren wat uw partij heeft gestemd! Be-
lastinggeld is niet gratis! 
De VVD fractie Castricum. 
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12.500 euro gewonnen bij 
kansspelspecialist Primera  
Regio - Afgelopen periode heeft 
Primera zich opnieuw bewezen 
als grootste kansspelspecialist in 
Nederland door naast de Staats-
loten, Lotto, krasloten nu ook 
Postcodeloten te verkopen.
“De meeste prijzen en de mees-
te kansen; dat hoort bij de orga-
nisatie en dat was nu ook weer 
het geval.”
Bij Primera Geesterduin in Cas-

tricum en Primera Fidelio in 
Heemskerk is voor de vierde keer 
in het afgelopen jaar een gro-
te prijs gevallen met de staats-
loterij. 

“Een dolgelukkige mevrouw 
kwam afgelopen week in de win-
kel in Castricum met de mede-
deling dat ze een grote prijs had 
gewonnen. Het was een prijs van 

25.000 euro en omdat zij een half 
lot had won ze 12.500,- euro!”
Wie een staatslot koopt bij Prime-
ra ontvangt nu een reischeque 
ter waarde van 50,00 euro. 

Primera Fidelio is te vinden op 
de Beethovenstraat 7 in Heems-
kerk Primera Geesterduin in win-
kelcentrum Geesterduin in Cas-
tricum. 

AED’s bij supermarkten
Primeur voor Geesterduin!
Castricum – Sinds vrijdagmid-
dag heeft winkelcentrum Gees-
terduin de beschikking over 
twee AED’s (Automatische Ex-
terne Defibrillator) die te vinden 
zijn bij de supermarkten Vomar 
en Albert Heijn. Het is de be-
doeling dat ook in de Hema en 
aan de buitenkant van het win-
kelcentrum een defibrillator ge-
plaatst wordt. 
De officiële overhandiging vond 
plaats voor de Vomar waar Pe-
ter Vermeulen, voorzitter van de  
Vereniging van Eigenaren (VVE), 
een exemplaar overhandigden 
aan de voorzitter van Winke-
liersvereniging Geesterduin, Jan 
Metselaar. Nico Meijne, beheer-
der van Geesterduin en tevens 
secretaris, en medebeheerder 
Mark Meijne van MEC, die ook 
lid is van de VVE en het onder-
houd verricht, waren bij de fees-
telijke overhandiging aanwezig. 

In het kader van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen heeft Gees-
terduin de primeur om als eer-
ste winkelcentrum in de regio 
de beschikking te hebben over  
twee defibrillators. Ruim twintig 
personeelsleden, werkzaam in 
het winkelcentrum, hebben een 
speciale training gevolgd om de 
AED effectief te bedienen. Het 
apparaat kan door middel van 
elektrische schokken het hart-
ritme weer op gang helpen. In 
combinatie met een snelle alar-
mering van 112 en directe reani-
matie kunnen er dus levens mee 
gered worden. 
Pieter Nootenboom, secretaris 
en penningmeester van Winke-
liersvereniging Geesterduin ver-
telt: “Winkelcentrum Geester-
duin heeft de laatste jaren hard 
gewerkt om het Keurmerk te 
mogen voeren. Zo zijn er in het 
winkelcentrum extra luiken aan-

gebracht die, net zoals de deu-
ren, automatisch opengaan in 
geval van rook of andere calami-
teiten. Ook zijn er schotten aan-
gebracht zodat rook zich niet of 
moeilijk kan verspreiden. Ver-
der is er een (lege) leiding aan-
gebracht die in geval van nood 
simpel aankoppelbaar is door de 
brandweer.”
In heel Nederland worden cir-
ca 170 winkelcentra veiliger ge-
maakt met behulp van de KVO-
methode. In eerste instantie 
moet dit leiden tot het behalen 
van een eerste KVO-ster. Daarna 
is het de bedoeling om de twee-
de en derde kwaliteitsster bin-
nen te halen. Pieter: “De ervarin-
gen die elders zijn opgedaan be-
wijzen het succes van de werk-
wijze. Schade vermindert aan-
zienlijk en vooral het gevoel van 
veiligheid neemt bij de bezoe-
kers in belangrijke mate toe.”

V.l.n.r.: Peter Vermeulen, Nico Meijne, Mark Meijne en Jan Metselaar. 

Dankzij Muttathara 
water en zorg in Benin
Castricum - De uit Castricum 
afkomstige Marjan Kroone zet 
zich, met de door haar opgerich-
te Stichting Aktie Benin (SAB), in 
om de volksgezondheid in Benin 
te bevorderen, met name de ge-
zondheidszorg van moeder en 
kind tijdens de bevalling en pre- 
en postnatale fase. “Wij hebben 
nu een laboratorium geopend en 
een vernieuwd gezondheidscen-
trum, het Robbenhuis in Kout-
chagou”, meldt zij blij. “En het sa-
laris van de analist en verloskun-
dige wordt vijf jaar lang gespon-
sord door Muttathara uit Castri-
cum. Ook is er een waterput ge-
bouwd op kosten van Muttatha-
ra.” 
Het was een memorabele dag 
voor SAB en Kuweeri, een or-
ganisatie met wie SAB samen-
werkt. Tijdens de opening waren 
de nationale tv en radio present. 
Marjan: “Alles verliep prima. Ten-
minste, het lint dat doorgeknipt 
moest worden lag nog thuis, dus 
we hebben toiletpapier gebruikt. 
En er kwam echt hooggeëerd be-
zoek! De Nederlandse ambassa-
deur Wouter Plomp en zijn vrouw 
Henriette. Volgens insiders is het 
voor het eerst in de geschiede-

De Bakkerij eindelijk onder dak
Castricum - Na jaren van on-
zekerheid hebben de jongeren 
van De Bakkerij eindelijk weer 
een dak boven het hoofd. De 
gemeenteraad heeft ingestemd 
met het positieve advies van het 
college om de Bakkerij met een 
tweede hypotheek financieel te 
ondersteunen. Het jongerencen-

trum zal zich op korte termijn 
vestigen in café Me Tante aan de 
Dorpsstraat. 
In augustus 2007 moesten de 
jongeren hun onderkomen verla-
ten omdat het werd afgebroken. 
Sinds die tijd hebben zij zich ac-
tief ingezet een nieuw poppodi-
um te realiseren. 

Aftrap werk Dorpsstraat 
uitgesteld wegens vorst
Castricum - De winterse weers-
omstandigheden hebben tot ge-
volg dat de start van de werk-
zaamheden aan de Dorpsstraat 
is uitgesteld. Wethouder R. 
Beens zou maandag de officiële 
starthandeling verrichten, maar 
ook dat schuift op naar een la-
ter tijdstip.
Het gaat om de werkzaamhe-
den van de eerste fase, het deel 
tussen Torenstraat en Verleg-
de Overtoom. Het is nu niet mo-

gelijk om het aanbrengen van 
nieuw straatwerk naar behoren 
uit te voeren. Ook de geplande 
aanleg van bekabeling is op dit 
moment niet mogelijk. Het kap-
pen van de bomen zou wel mo-
gelijk zijn, maar er is voor geko-
zen dit werk tegelijk met het an-
dere werk uit te voeren zodat het 
betreffende deel van de Dorps-
straat niet vaker of langer wordt 
afgesloten dan strikt noodzake-
lijk is.

nis dat er geen plaatsvervanger 
is gestuurd. De ambassade heeft 
het diner betaald dat we na af-
loop hadden. In Cotonou en he-
lemaal in Nederland, zou je dit 
niet voor elkaar krijgen voor 300 
euro, maar in Boukombe hebben 
we met een groep van 100 men-
sen prima gegeten en gedron-
ken voor dat geld.” 
De Nederlandse ambassadeur 
Wouter Plomp vertelt: “Wat is hier 
veel bereikt onder vaak moeilij-
ke omstandigheden. Hoewel het 
natuurlijk veel te lang geduurd 
heeft, is het geweldig dat er nu 
zeven waterputten zijn in de ge-
meente, waarvan één op het ter-
rein van het nieuwe laboratorium 
en Robbenhuis. Het was grappig 
om te zien dat van het aanwezi-
ge gezelschap de vrouwen met-
een wisten hoe de pomp werkte, 
terwijl de mannen schaapachtig 
toekeken. Marjan en haar man 
Jetse hebben door middel van 
partnerschappen goede mensen 
om zich heen verzameld wat per-
spectief biedt voor de toekomst.” 
Aktie Benin bestaat dankzij gif-
ten. Geld overmaken kan naar 
giro 249053 t.n.v. Stichting Aktie 
Benin te Groningen. 
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Vrijwillig aan de slag als 
netwerkcoach bij Tandem
Velserbroek - Er zijn mensen 
die als mantelzorger of door hun 
ziekte of beperking niet goed in 
staat meer zijn om een sociaal 
netwerk op te bouwen. Soms be-
staat hun netwerk alleen nog uit 
familieleden en betaalde krach-
ten die vooral op de beperking 
gericht zijn. Toch is er juist ook 
bij deze mensen behoefte aan 
vriendschap, gezelligheid en een 
goed gesprek.
Marianne van Kuijk: ,,Ik heb een 
vorm van reuma die bewegen 
soms moeilijk maakt. Daardoor 
ging ik er na mijn vervroegde 
pensionering steeds minder op 
uit. Ook nodigde ik thuis nauwe-
lijks nog mensen uit, want soms 
gaat koffieschenken al niet zon-
der knoeien. Lenie, mijn vrijwil-
lige netwerkcoach, hielp me om 
weer contact te zoeken met an-
deren en ook af en toe hulp te 
vragen.”
Tandem is op zoek naar vrijwil-
ligers die als netwerkcoach wil 
gaan starten. Dit houdt in dat 
men mensen die in een isole-
ment dreigen te raken, onder-

steunt bij het opbouwen van hun 
sociaal netwerk. De vrijwilliger  
stelt zich op als vertrouwensfi-
guur en probeert ze te verbinden 
met de mensen om hen heen.
Een netwerkcoach moet stevig in 
zijn of haar schoenen staan, ta-
lent hebben voor plannen en or-
ganiseren en graag met mensen 
omgaan. De netwerkcoach moet 
ook tijd hebben. Het opbouwen 
van een netwerk vergt een lan-
gere periode van betrokkenheid, 
gedurende een dagdeel in de 
week. De training voor deze vrij-
willigersfunctie start in april en 
bestaat uit drie bijeenkomsten 
op de woensdagavond. Verderop 
in het jaar zijn er nog twee bij-
eenkomsten. 

Als vrijwilliger bij Tandem is men 
verzekerd en ontvangt men een 
onkosten/reiskostenvergoeding. 
Neem contact op met Tandem. 
Mail naar info@tandemzorg.nl of 
bel naar 023-8910610. Meer in-
formatie over Tandem is te vin-
den vinden op www.tandem-
zorg.nl.

Leerlingen strijden om 
titel ‘ZorgTopper 2010’
Regio - Woensdag 13 januari 
vond op het ROC Nova College 
in Haarlem de regionale voorron-
de plaats van de Calibris Zorg-
Topper-wedstrijd. Tijdens deze 
beroepenwedstrijd streden vier 
leerling-verpleegkundigen, allen 
afkomstig van het Horizon Col-
lege in Alkmaar, om een plaats 
in de nationale finale waar zij de 
titel ‘Calibris ZorgTopper 2010’ 
kunnen winnen. De winnaar van 
de titel is de beste leerling-ver-
pleegkundige van Nederland in 
2010 en maakt kans om deel te 
nemen aan de Europese Kampi-
oenschappen (EuroSkills) die in 
november plaatsvinden in Por-
tugal. 
De wedstrijd werd georgani-
seerd om positieve aandacht te 
genereren voor het vak van ver-
pleegkundige en het werken in 
de Zorg. De kandidaten moesten 
tijdens een rollenspel met een 

lotuspatiënt (gespeelde patiënt) 
een realistische casus naspelen. 
In Nederland vinden vijf regio-
nale voorrondes plaats. De win-
naars van de regionale wedstrij-
den gaan door naar de nationale 
finale die tijdens het evenement 
Skills Masters plaatsvindt op 4, 5 
en 6 maart in Ahoy in Rotterdam. 
Als kenniscentrum voor leren in 
de praktijk in Zorg, Welzijn en 
Sport is Calibris verantwoordelijk 
voor erkenning van leerbedrij-
ven en vaststelling van kwalifi-
caties. In het verlengde van deze 
wettelijke taken ligt een experti-
se die veel meer omvat. Calibris 
verkent de markt. Brengt lande-
lijk en regionaal betrokken par-
tijen bijeen. Initieert maatschap-
pelijk relevante projecten. Ont-
wikkelt innovatieve en effectie-
ve oplossingen. Alles gericht op 
één doel: meer balans en dyna-
miek op de arbeidsmarkt. 

Comfort Wonen Castricum maakt 
energie besparen heel gemakkelijk!
Castricum - Een telefoontje of 
email zet het proces al in gang. 
Met de oprichting van Comfort 
Wonen Castricum wordt het de 
inwoners van de Cal-gemeen-
te wel heel gemakkelijk gemaakt 
om energiezuinig te leven. En dat 
is niet alleen goed voor het mi-
lieu, maar ook voor de eigen por-
temonnee. Initiatiefnemers zijn 
drie gerenommeerde, lokale be-
drijven: C. G. de Nijs Bouw BV, 
gevestigd in Bakkum, MEC Zon-
nepanelen uit Castricum en DI-
BO Installatietechniek uit Lim-
men.
Nederlandse huishoudens zetten 
in 2010 massaal de aanval in op 
hun hoge energieverbruik: bijna 
de helft van de bevolking heeft 
het voornemen energie te be-
sparen. De aanschaf van zonne-
panelen of een zonnecollector, 
een HR-ketel of HR-combiketel, 
een warmtepomp of HR++ glas 
en het aanbrengen van dak-, ge-
vel- of vloerisolatie; Comfort Wo-
nen Castricum levert niet alleen 
eersteklas vaklui en materiaal, 
maar neemt ook het gedoe rond 
de financiering en subsidieaan-
vraag voor zijn rekening. 
“Onze klanten hoeven eigenlijk 
zelf niets te doen. Wie bijvoor-
beeld wil weten hoe er energie 
en dus ook geld bespaard kan 
worden, schakelt ons in voor een 
Energie Prestatie Advies (EPA). 
De EPA-adviseur rekent de voor 
een woning meest geschikte 
maatregelen door en in een hel-
der rapport worden de besparin-
gen, de kosten en de terugver-
dientijd aangegeven.” Aan het 

woord is Eric van Wijngaarden 
van C. G. De Nijs Bouw BV. Hij 
verdiept zich al lange tijd in het 
toepassen van diverse middelen 
om energie te besparen. 
“Iedereen is zich er ondertussen 
wel van bewust dat het nu tijd is 
om maatregelen te nemen tegen 
de klimaatverandering”, vervolgt 
hij. “Met de oprichting van ons 
bedrijf dragen we een steentje 
bij aan een beter milieu. Daar-
naast bieden we de mogelijkheid 
om de energiekosten te verla-
gen. Iedereen wordt er dus be-
ter van.” 
Wie er aan denkt om zonne-
panelen of een zonnecollector 
te laten plaatsen, doet er goed 
aan nu vast subsidie aan te vra-
gen. “Vorig jaar was de subsidie-
pot snel leeg. Het is niet nodig 
om dan ook meteen tot plaatsing 
over te gaan, daar kan men later 
over beslissen.” 
Zowel particulieren als bedrijven 
en woningbouwcoöperaties kun-
nen gebruikmaken van de dien-
sten van Comfort Wonen Castri-
cum. De lokale ondernemers die 

samenwerken in Comfort Wo-
nen Castricum bieden hun dien-
sten aan in de gehele gemeen-
te Castricum. Eric: “Het zou niet 
bij het karakter van ons bedrijf 
passen om klussen in een ander 
deel van de provincie uit te voe-
ren. Voordeel is dat we allen al 
een goede naam hebben opge-
bouwd in de omgeving. En om-
dat we ons allemaal mede-eige-
naar kunnen noemen, zet een ie-
der zich in voor de volle 100%.” 
Comfort Wonen Castricum werkt 
volgens de normen en is partner 
van Meer Met Minder; een initi-
atief van de overheid. Meer Met 
Minder heeft de doelstelling om 
30% energiebesparing bij be-
staande woningen te realiseren. 
Wie wil weten hoeveel men kan 
besparen op de energiereke-
ning, maakt een persoonlijk be-
spaarplan op de website www.
comfortwonencastricum.nl. Ook 
voor meer informatie biedt deze 
website uitkomst. Comfort Wo-
nen Castricum is gevestigd op 
de Heereweg 38 in Bakkum, tel.: 
0251-653857.

SenZ, ledenservice van ViVa! Zorggroep
Regio - ViVa! Zorggroep heeft al 
zo’n twaalf jaar een ledenservice.  
Sinds kort heet deze ledenser-
vice SenZ. SenZ staat voor Ser-
vice en Zorg en biedt een uitge-
breid pakket cursussen en dien-
sten voor iedereen; van (aan-
staande) jonge gezinnen tot fit-
te en actieve senioren, maar ook 
voor mensen die met wat extra 
hulp aan huis zelfstandig kun-
nen blijven thuiswonen.
Leden krijgen op vertoon van 
de SenZpas bij afname van een 
dienst direct de korting van de 
betreffende serviceverlener. Bij-
voorbeeld korting op een of 
meerdere verzekeringen bij In-
terpolis of FBTO. Wie een zorg-
verzekering heeft bij Zilveren 
Kruis Achmea, kan gedurende 
het gehele jaar overstappen naar 
het SenZ collectief en zo vele eu-
ro’s besparen. 
In de regio werken zij samen met 

de volgende (medisch) fitness-
centra: BodyStyle Healthcenter, 
Castricum, CIB Sports, Castri-
cum, Fit4Lady, Haarlem, Heems-
kerk, Limmen, Alkmaar, Fitness-
centrum De Meer, Beverwijk,  
FM HealthClub, Heemstede en 
Heerhugowaard, Health Time/
FysioPreventic, Haarlem, He-
althcenter Spaarneboog, Haar-
lem, Health- en Tennisclub Dors-
sports, Limmen, Heliomare Sport, 
Wijk aan Zee, Instituut Van Ham, 
Haarlem en Aerdenhout,  Jordan 
Sports, Haarlem, Rehab Centre, 
Beverwijk, Heemskerk, Castri-
cum, Alkmaar, Slenderstudio’s: 
Body Slen, Castricum en Vi-
ta Slen, Santpoort-Noord, Sport 
Medisch Centrum IJmond, Be-
verwijk en Squashcentrum Het 
Polderhuis, Velserbroek
Op vertoon van uw SenZpas ont-
vangt men korting! Behalve bij 
genoemde fitnesscentra, krijgen 

leden ook korting bij zwembad 
De Waterakkers in Heemskerk 
en bij De Heerenduinen in IJmui-
den. Voor wie op zoek is naar  
een heel andere manier van ge-
zond bewegen, zou yoga kunnen 
proberen.  Met de SenZpas kan 
men terecht bij Yogacentrum In-
nerwork, Haarlem, Yogastudio, 
IJmuiden en Yoganeyes, Velsen-
Noord.
Naast Gezond en Actief bewe-
gen werkt SenZ samen met een 
groot aantal serviceverleners op 
het gebied van wonen, zorg en 
service en persoonlijke zorg/ver-
zorging. Het lidmaatschap bij 
SenZ geldt per kalenderjaar en 
is geldig voor alle gezinsleden. 
Men is al lid voor 17,50 euro per 
jaar. 
Nieuwsgierig naar de diensten? 
Bel dan met SenZ, telefoon 088 
–9958822 of mail naar info@ 
senzpas.nl. 

Akersloot - Op 29 januari start 
de SWOA-cursus Kunstgeschie-
denis van de 18de eeuw. Do-
cent is Janneke van Zanten-van 

Cursus kunstgeschiedenis van de 18e eeuw
Wijk. De cursus Kunstgeschie-
denis van de 18de eeuw be-
gint om 10.00 uur, elke vrijdag 
in ’t Kruispunt, Mozartlaan 1A in 

Akersloot. De kosten 35,00 eu-
ro. Men kan zich voor de cursus 
opgeven bij E. Woestenburg: tel.: 
0251 – 314615 is te bereiken..
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Oud-Akersloot ontvangt 
donatie van Schipholfonds
Akersloot - Op donderdag 7 ja-
nuari mocht de Historische Ver-
eniging Oud-Akersloot van het 
Schipholfonds een cheque in 
ontvangst nemen van  3.984,00 
euro.
De vereniging gaat dit jaar ver-
huizen naar een nieuwe ruimte bij 
de bibliotheek van Akersloot. Het 
geld zal worden besteed voor de 
inrichting van deze nieuwe werk-
ruimte zoals een beamer en ge-
luidsapparatuur.  Daarnaast is er 
geld gereserveerd voor een uit-
gebreide publiciteitscampagne 

en een openingstentoonstelling. 
In de nieuwe ruimte worden his-
torische en archeologische voor-
werpen opgeslagen. Het is de 
plaats waar het omvangrijke di-
gitale fotoarchief wordt beheerd 
en ook worden hier inloopmid-
dagen en tentoonstellingen ge-
organiseerd zodat een breed pu-
bliek kan kennismaken met de 
historie van Akersloot. Kortweg 
gezegd: het wordt de locatie in 
Akersloot waar alle kennis over 
de historie van Akersloot is sa-
mengebracht.

Frans Zonneveld en Jan Kaptein nemen namens de HV Oud-Akersloot 
de cheque in ontvangst.

Leerlingen Jac. P. Thijsse 
bouwen admiraalsloep
Castricum - Sinds de aanvang van vorig schooljaar zijn leerlingen 
van het Jac. P. Thijsse College elke vrijdagmiddag druk bezig om een 
droom te verwezenlijken. Het bouwen van een twaalf meter lange ad-
miraalsloep. In dit project, onder leiding van meester bootbouwer Bert 
van Baar, worden de beginselen van vakmanschap en zeemanschap 
bijgebracht. Van 2 tot en met 7 maart is de Atlantic Challenge Neder-
land welkom op de Hiswa. 

Limmen - Vorige week zaterdag, 
onder winterse omstandigheden, 
trokken de mannen van carna-
valsvereniging de Uylenspieg-
hels door Limmen. Met twee kar-
ren, getrokken door trekkers van 
Faun Pepping en Jaap Kaandorp, 
en een busje gingen de man-
nen langs de deuren voor statie-
geldflessen. Ook bij de plaatse-
lijke supermarkt stonden enkele 
raadsleden om statiegeldflessen 
voor de vereniging in ontvangst 
te nemen. Dit jaar vieren de Uy-
lenspieghels hun 44-jarig jubi-
leum en om dit mooi te kunnen 
vieren zijn er natuurlijk extra uit-
gaven. Zo werd de statiegeldac-
tie gedaan als geldwerving voor 
de viering van dit jubileum. Na-
dat alles was ingeleverd stond de 
teller op een bedrag van 1.245,55 
euro. Men kon raden wat deze 
actie op zou brengen en degene 
die er het dichtst bij zit wint een 
champagneontbijt, dat wordt ge-
bracht door de Uylenspieghels. 
Deze winnaar kan binnenkort 
een vroeg bezoekje van de Uy-
lenspieghels verwachten.

Castricum - Voor mensen die 
nieuwsgierig zijn naar hun wor-
tels en het plan hebben opge-
vat hun stamboom uit te pluizen, 
wordt een informatiemiddag ge-
organiseerd door Gilde Castri-
cum en de Bibliotheek.
De bijeenkomst vindt plaats op 
woensdagmiddag 20 januari op 
de bovenverdieping van de bibli-
otheek van 14.15 tot 16.15 uur. 
Belangstellenden kunnen zich 
hiervoor opgeven bij Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg,  tel. 656562. De kosten, 5,00 
euro, dienen bij aanmelding te 
worden betaald.

Workshop 
genealogie

Met de schrik vrij maar 
veroorzaker doorgereden
Akersloot - Vorige week maan-
dag rond 23.55 uur sloeg een 35-
jarige automobilist uit Amster-
dam met zijn auto over de kop op 
de snelweg A9. De man kwam uit 
Alkmaar. Hij werd met hoge snel-
heid ingehaald door een achter-
opkomende onbekend gebleven 
auto die in de slip raakte en hem 
aantikte. Hierdoor reed de man 
met zijn auto door de berm en 

kwam via een slootje in een wei-
land terecht. Zijn auto was over 
de kop geslagen en op de zijkant 
in het weiland terecht gekomen. 
Hulpverleners konden bij hem 
komen door een plank over de 
sloot te leggen. Het slachtoffer 
kon zelf uit zijn auto komen. Hij 
is voor onderzoek naar het zie-
kenhuis gebracht. 
De bestuurder van de andere 

Succesvolle 
statiegeldactie

Optreden Trace and the 
Old Dix in Vredeburg
Limmen - Trace and the Old Dix 
treedt op zondag 17 januari van-
af 16.00 uur in de Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64. 
Een aantal jaren geleden beslo-
ten een aantal musici uit Heer-
hugowaard om een dixieland-
band te formeren. Zij hadden 

onder andere als doelstelling om 
dixieland een iets andere vorm 
te geven dan gebruikelijk. Dat uit 
zich dan ook in de bezetting. Er 
is bijvoorbeeld geen trombonist, 
maar bijna alle muzikanten be-
spelen meer dan één instrument. 
Een verrassend optreden. 

Shadowsmuziekavond
Gitaristen starten project 
Castricum - Ton Bakels en Wil-
lem Wedekind hebben het pro-
ject gestart om de muziek van 
de Shadows te laten herleven. 
Het is de bedoeling om muzi-
kanten, die vroeger Shadows-
muziek  speelden of die nu nog 
actief zijn, bij elkaar te brengen 
om te komen tot het organiseren 
van een Shadowsmuziekavond. 
Radio Castricum 105 geeft de 
initiatiefnemers  de gelegenheid 
om dit in vier uitzendingen te 
verwezenlijken. In deze uitzen-
dingen zullen zaken aan de orde 
komen als: de geschiedenis van 
The Shadows, het nader belich-
ten van de bandleden en natuur-
lijk heel veel muziek, zowel van 
The Shadows zelf als van bands 
die Shadowsmuziek spelen. Ook 
is het mogelijk, dat muzikanten 

hun oude of nieuwe opnames in 
een van de vier uitzendingen la-
ten horen. Wie geïnteresseerd is 
kan voor meer informatie terecht 
bij Voor meer informatie: tonba-
kels@gmail.com.
De live-uitzendingen zijn te be-
luisteren bij Radio Castricum 
105 op 16 januari, 20 februari, 
20 maart en 17 april van 17.00 tot 
18.00 uur. Iedere live-uitzending 
wordt op de tussentijdse don-
derdagen van 22.00 tot 23.00 uur 
herhaald. De presentatie is in 
handen van Willem Seignette. 
Radio Castricum 105 is in de 
ether te vinden op 105.0 FM en 
op de kabel op 104.5 FM in Bak-
kum en Castricum en op 89.0 
FM voor Akersloot, Limmen en 
De Woude en op www.castri-
cum105.nl.

Ronald Jonker volgende gast 
bij de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Cas-
tricum is te gast Ronald Jon-
ker uit Castricum. De uitzen-
ding is op donderdag 14 januari 
van 21.00 uur tot 22.00 uur. Her-
haling van het programma is op 
zondag 17 januari van 12.00 uur 

tot 13.00 uur. Ronald was reislei-
der in Brazilië. Op een dag kwam 
hij in een dorpje aan, een dorp 
met de naam Letícia. Hier ont-
moette hij Claudia, een vrouw 
waar hij halsoverkop verliefd op 
werd. Eenmaal terug in Neder-
land miste hij Claudia zo ontzet-

auto is doorgereden zonder zijn 
identiteit of die van zijn voertuig 
kenbaar te maken. 
Het slachtoffer vertelde de politie 
dat het om een donkere auto zou 
gaan waar mogelijk twee perso-
nen in zaten. Getuigen worden 
verzocht telefonisch contact op 
te nemen met de politie in Alk-
maar: 0900-8844. (Foto: Leo Till-
mans).

tend dat hij wilde dat zij in Ne-
derland kwam wonen. Clau-
dia voelde dit ook, dus ging zij 
naar Nederland. Samen kregen 
ze een kind, maar gingen toch 
weer terug naar Brazilië. Daar 
hadden zij een feestwinkel op-
gezet: Abracadabra. Luister naar 
het vervolg op dit verhaal via de 
etherfrequentie 105.0 FM en op 
104.5 FM voor Bakkum & Castri-
cum en 89.0FM voor Akersloot, 
Limmen & De Woude. 

Anneke Stolk neemt afscheid van 
het herenzangkoor Sint Caecilia
Akersloot - Na 10 jaar het he-
renzangkoor Sint Caecilia en de 
‘kerk’ met zeer veel enthousias-
me te hebben geleid neemt An-
neke afscheid. 
Het parochiebestuur stelt het 
zeer op prijs om op passende 
wijze afscheid van haar te ne-
men en rekent erop dat ook de 

parochianen haar willen bedan-
ken voor alles wat zij de afgelo-
pen 10 jaar heeft gebracht. 

Men wordt daartoe in de gele-
genheid gesteld tijdens de com-
munieviering op zondag 17 janu-
ari om 10.00 uur in de parochie-
kerk Sint Jacobus. 
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Wethouder Hes opent 
BSO Koekoeksbloem
Castricum - Dinsdag 19 janua-
ri om 16.15 uur opent wethouder 
van Onderwijs van de gemeen-
te Castricum, de heer Hes, offi-
cieel BSO Koekoeksbloem van 
Forte Kinderopvang. Deze vesti-
ging voor buitenschoolse opvang 
voor leerlingen van de Montes-
sorischool in Castricum, is in au-
gustus vorig jaar met succes van 
start gegaan.  
Naast de officiële opening zullen 
er deze middag tal van activitei-
ten voor de kinderen plaats gaan 

vinden. Zo zal Jacco LeBelle van 
Belle Arts samen met de kinde-
ren een theaterworkshop gaan 
uitvoeren.
Naast BSO de Boomhut, het 
Vossenhol, de Sport BSO en de 
Kunstkeet is BSO Koekoeks-
bloem de vijfde BSO vestiging 
van Forte Kinderopvang in Cas-
tricum.

Voor meer informatie kan men 
kijken op www.fortebv.nl of bel-
len met 0251–658058.

Castricum - De Visser’t  Hooft-
school is één van de gelukkige 
scholen geweest om door de Ra-
bobank gesubsidieerd te worden 
voor het project ‘Circus’ in ver-
band met het 35-jarig jubileum. 
In dit jubileumjaar zijn er ver-
schillende activiteiten  verdeeld 
over het hele schooljaar. In april 
vindt het project “Circus” plaats. 
In dit project kunnen de kinde-
ren genieten van alles wat met 
het circus te maken heeft. De 
vertegenwoordigster van de Ra-
bobank heeft de uitnodiging om 
tijdens de uitvoering aanwezig te 
zijn enthousiast geaccepteerd.

Subsidie Rabobank voor 
de Visser ‘t Hooftschool

Zusterflat behoudt sociaal gezicht
Idee De VrijeLijst valt goed bij 
planontwikkelaar Duin en Bosch
Castricum - Er is een kans dat 
gebouw de Koekoeksduin, de 
voormalige zusterflat op het Duin 
en Bosch terrein in Bakkum, ont-
snapt aan de slopershamer. 

Parnassia Bavo Groep (PBG) gaat 
op voorstel van de lokale politie-
ke partij De VrijeLijst onderzoe-
ken of het gebouw duurzaam 
behouden kan blijven als woon-
complex met een sociaal gezicht. 
Op dit moment wonen 25 cliën-
ten van het Regionaal Instituut 
Beschermd Wonen (RIBW) in de 
Koekoeksduin.
PBG staat open voor de gedachte 
van De VrijeLijst om 575000 eu-
ro in renovatie van de Koekoeks-
duin te investeren, in plaats van 
dit bedrag aan de gemeente af 
te dragen als compensatie voor 
het tekort aan sociale woningen 
in het woningbouwprogramma, 

dat de vastgoedontwikkelaar op 
het terrein wil realiseren. 
De VrijeLijst hoopt dat door het 
behoud van de Koekoeksduin 
tientallen kandidaten voor soci-
ale huurwoningen ‘nu, straks en 
in de toekomst’ in de gemeente 
kunnen blijven wonen.
Op de plek waar de PBG een be-
schermde woonfunctie wil reali-
seren aan de Breehorn op Duin 
en Bosch, zou in de gedachte 
van De VrijeLijst sociale woning-
bouw gerealiseerd kunnen wor-
den.

Ontwikkelingsmanager Hein 
Schouwenaars voor PBG heeft 
in een e-mailwisseling met ge-
meenteraadslid Ron de Haan 
aangegeven mee te willen gaan 
in het scenario dat uitgaat van 
behoud van gebouw de Koe-
koeksduin. Het RIBW heeft bij 

monde van regiomanager Rob 
Groenendijk verrast en verheugd 
gereageerd. De VrijeLijst wil don-
derdag de reactie vernemen van 
het gemeentebestuur, als in de 
gemeenteraad weer over de ont-
wikkelingsplannen van Dijk en 
Duin/PBG wordt gesproken.
Schouwenaars geeft in de e-
mailwisseling met het raadslid  
aan dat het verlengen van de le-
vensduur van de Koekoeksduin 
serieuze investeringen vraagt in 
de schil van het gebouw. Ook de 
overige technische implicaties 
van zo’n scenario moeten wor-
den onderzocht. Bij voortzetting 
van de beschermde woonfunctie 
op deze locatie denkt Schouwe-
naars aan een periode tot 2020. 
Na die datum zouden de be-
schermde woonactiviteiten op 
een andere locatie kunnen wor-
den voortgezet.

Eerste nummer Nieuws-
brief De Geesterduinen
Castricum - Het eerste num-
mer van Nieuwsbrief De Gees-
terduinen is uit en voor ieder-
een beschikbaar. De Geester-
duinen is het gebied waar veel 
vernieuwingen gaande of aan-
staande zijn: de vernieuwbouw 
van het gemeentehuis, de bouw 
van centrum Nieuw Geesterhage 
met woningen, een opknapbeurt 
voor Winkelcentrum Geesterduin 
met daarbij ook woningbouw en 
de nodige aanpassingen voor 
het verkeer en parkeren waaron-
der twee parkeergarages.

De nieuwsbrief bundelt alle in-
formatie over voortgang, prak-
tische zaken, betrokken partijen 
en het eindresultaat. De Gees-

terduinen wordt een fraai vorm-
gegeven gebied waar van alles 
te doen is, of het nu gaat om ge-
meentezaken, winkelen, zorg, re-
creatie, educatie, cultuur of wo-
nen. Nieuwsbrief De Geesterdui-
nen komt meerdere malen per 
jaar uit. Binnenkort gaat ook de 
website www.degeesterduinen.
nl online. 
Omwonenden van het gebied 
krijgen de nieuwsbrief thuisbe-
zorgd. Voor anderen is hij ver-
krijgbaar bij de gemeentelijke lo-
catie Limmen, de bibliotheek en 
ontmoetingscentrum Gees-ter-
hage. Downloaden of een digi-
taal abonnement kan via de web-
site van de gemeente: www.cas-
tricum.nl>digitale nieuwsbrief.

Cheque van Schipholfonds 
voor gehandicaptencarnaval
Castricum - Op 7 januari moch-
ten Annelies Poel en Peter van 
Daalen van het Schipholfonds 
een cheque in ontvangst ne-
men van 5250,00 euro voor het 
gehandicaptencarnaval op 7 fe-
bruari. De argumentatie van het 
Schipholfonds was dat dergelij-
ke initiatieven van harte onder-
steund moeten worden.
Naast de Stichting Sociaal Car-
naval werden ook enkele Stich-
tingen gedoneerd die zich met 
hart en ziel inzetten voor het 
paardrijden voor mensen met 
een verstandelijke beperking.
De voorzitter van de stichting 
sprak zijn erkentelijkheid uit 
naar het Schipholfonds en ver-
telde dat het zonder de bijdrage 
van het Schipholfonds niet mo-
gelijk was geweest om dit initia-
tief, dat dateert van 2007, van de 
grond te krijgen. 
Door deze bijdrage is het be-
stuur grotendeels uit de kosten 
voor dit jaar, maar dit neemt niet 
weg dat er nog veel geld nodig is 
om ook in de toekomst een der-

gelijk festijn te organiseren. In 
2011 hoopt men het eerste lus-
trum op grootse wijze te vieren.
Het bestuur van de Stichting is 
trots op het feit dat beide mu-
ziekverenigingen in de gemeen-
te, muziekvereniging Emergo uit 
Castricum en Harmonie Excelsior 
uit Limmen spontaan hun mede-
werking hebben toegezegd om 
op 5 februari een benefietcon-
cert te houden ten bate van het 
carnavalsfeest op 7 februari.
Zij brengen deze avond van-
af 20.00 uur een gevarieerd pro-
gramma. Voor de pauze zal mu-
ziekvereniging Emergo het een 
en ander ten gehore brengen 
en na de pauze is het de beurt 
aan Harmonie Excelsior. De toe-
gangsprijs is 5,00 euro en om 
19.30 uur is de tent op de Brink 
open.

Het weekend van 5, 6 en 7 fe-
bruari staat bol van activiteiten 
in de grote feesttent op Brink. 
Zo zal 6 februari de Braziliaan-
se showband Unidas uit Alk-

maar om 13.00 uur een show ge-
ven die bol staat van Zuid-Ame-
rikaanse emotie. Na dit geweld 
zal de Line Dance groep uit Lim-
men een demonstratie van hun 
kunnen geven en ook het show-
ballet van Mariska Tauber zal la-
ten zien wat men allemaal in hun 
mars heeft.Een ieder is welkom 
dit spektakel bij te wonen en de 
toegang is gratis.
Op 6 februari barst om 17.00 
uur het inmiddels bekende ko-
renfestival los. Vorig jaar werd 
de wisselbeker gewonnen door 
musicalgroep The Cast uit Cas-
tricum die met verve zal probe-
ren de titel te prolongeren. Naast 
The Cast zullen het shantykoor 
De Skulpers, het kinderkoor Mu-
sicstar, een koor dat ontstaan 
is uit Music Train, de Limabeats 
uit Limmen en het Heemskerk-
se koor Close for You optreden. 
Gezelligheid staat echter voor-
op, maar natuurlijk zal de kwali-
teit niet uit het oog verloren wor-
den. Als toegift deze avond staat 
een optreden vermeld van het 
Kozakkenkoor uit Castricum. De 
toegang bedraagt 2,50 euro.

Het hoogtepunt van het week-
end is het carnavalsfeest voor 
mensen met een verstandelij-
ke beperking op 7 februari. Het 
feest begint om 12.00 uur en een 
ieder die wil genieten van het 
plezier dat deze mensen aan het 
carnavalsfeest beleven worden 
uitgenodigd dit mee te maken. 
Het belangrijkste deze middag 
is de grote playbackshow die al-
weer voor de derde maal gepre-
senteerd zal worden door plaats-
genoot Henny Huisman. Er is wel 
eens geprobeerd hem te imite-
ren, maar de wijze en de manier 
waarop Henny dit presenteert 
is niet te imiteren. Het feest zal 
duren tot ongeveer 17.00 uur en 
dan zal iedereen moe maar ho-
pelijk voldaan huiswaarts keren.

Gemeente Castricum verzendt 
de eerste digitale nieuwsbrief
Castricum - Een simpele druk 
op de (muis)knop en het is ge-
beurd: de eerste digitale nieuws-
brief van de gemeente Castricum 
is onderweg naar de abonnees. 
In de eerste digitale nieuwsbrief 
is de agenda voor de gemeen-
teraad te lezen zoals die op de 
website van de gemeente is ge-

plaatst. Met de digitale nieuws-
brief probeert de gemeente Cas-
tricum haar inwoners beter, snel-
ler en laagdrempelig te infor-
meren over het gemeentelijke 
nieuws. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via www.castricum.
nl. 
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Cees Burgmeijer zet het 
nieuwe jaar goed in bij WIK
Castricum - Zeven spelers wis-
ten uit hun partij 12 punten te 
halen, maar voor Cees Burgme-
ijer was de start bijzonder goed. 
Hij nam het op tegen Peter Groe-
nendal en kende een voortva-
rende start. In 8 beurten stond 
Cees al op 35, op ruim de helft 
van zijn partij. 
Om alle illusie voor Peter te ont-
nemen om nog tot zijn basisaan-
tal te komen, gooide Cees er in 
de 18de beurt een slotserie van 
14 uit. Met een prachtig gemid-
delde van 3.61 en 16 punten zet-
te Cees het nieuwe jaar uitste-
kend in.
Ook Tegen Ferry van Gennip luk-
te het Peter Groenendal opnieuw 

niet om zijn 10 punten te halen. 
Ferry daarentegen had weer de 
wind in de zeilen en veroverde in 
21 beurten met 1.04, 14 punten. 
Wie houdt Ferry nog van de ti-
tel af?
Henk Stengs rehabiliteerde zich 
na zijn dramatische partij van 
voor de Kerst. Tegen Cynthia 
Slinger trok hij de winst in 22 
beurten naar zich toe met moy-
enne waar Henk het elke week 
wel voor wil doen, nl. 4.81, goed 
voor 13 punten. Maar Cynthia 
liet zich niet zomaar van de ta-
fel vegen, want zij ging ook naar 
huis met 12 punten. 

De volgende 12 punten gin-

Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg is dit jaar voortva-
rend begonnen. Vorig jaar waren 
het de jongens, dit jaar zijn het 
de meisjes die doorstoten naar 
de halve finale van het open Ne-
derlands kampioenschap. Daar 
meten zij zich met de beste clubs 
van Nederland. 
De meisjes hadden zware tegen-
stand te duchten. In de compe-
titie spelen ze niet met elkaar 
maar toch waren ze goed op el-
kaar ingespeeld. Vooral de meis-
jes die in een leeftijdscategorie 

lager spelen deden het afgelo-
pen weekend goed. Zij trokken 
zich op aan het hoge spelniveau 
van de oudere meisjes. Caroline 
Kok, moeder van twee speelsters 
en tevens trainster bij Croonen-
burg, was blij verrast met het 
spel. Ze weet haast zeker dat de 
jongere speelsters het komend 
jaar zo kunnen aansluiten bij het 
oudere team. 
Ook trainer/coach Ruben Nij-
huis vermoedt dat dit team de 
komende halve finale hoge ogen 
gaat gooien.

Akersloot - Vrijdag 15, zater-
dag 16 en zondag 17 januari zal 
in biljartcentrum De Vriendschap 
het gewestelijk kampioenschap 
libre tweede klasse gehouden 
worden. De winnaar van deze 
finale plaatst zich automatisch 
voor het Nederlands kampioen-
schap dat later in maart zal wor-
den gehouden. Van district Alk-
maar hebben zich geplaatst Pe 
Groot van biljartvereniging DVO 
uit Heerhugowaard en G. Lu-
te van biljartvereniging WIK uit 

Gewestelijke finale tweede 
klasse libre in de Vriendschap

Schaker Beerse blijft ijskoud
Castricum - In de 16e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum speelde 
Wouter Beerse tegen de aalglad-
de routinier Ger Holsteijn.
Wouter speelde met wit weer zeer 
onorthodox en trok Ger langzaam 
de afgrond in. In een gecompli-
ceerde stelling bleef Wouter ijzig 
kalm en wist Ger met prima zet-
ten in verwarring te brengen en 
het volle punt mee naar huis te 
nemen. Wouter staat nu keurig 
vierde achter Thomas, Heleen 
en Sander. Een spectaculair ver-
loop kende de partij van Bert van 
Oudvorst en Eric van der Kloos-
ter. Bert kwam met de witte stuk-
ken voordelig uit de Franse ope-
ning en leek op een overwin-
ning af te gaan. In de tijdnood-
fase meende Bert dat Eric door 
zijn vlag ging, maar bij het na-

spelen bleek dat Eric de tijdcon-
trole netjes had gehaald. De stel-
ling was vrij gelijk en Eric pakte 
het daaropvolgende remiseaan-
bod van Bert dan ook aan.
Piet van Wonderen speelde te-
gen Han Kemperink een Italiaan-
se partij. Kennelijk vreesde Piet 
de voorbereiding van Han tegen 
het Spaanse Marshall gambiet, 
want normaal bewandelt Piet 
uitsluitend de Spaanse paden in 
de e4 opening. Piet kreeg ruim-
teoverwicht op de damevleu-
gel en wist uiteindelijk te win-
nen van Han, die reeds een half-
je verzameld had in een eerdere 
bondswedstrijd. 
In de bekerwedstrijd voor club-
viertallen werd Castricum 1 uit-
geschakeld door Chess Socie-
ty Zandvoort met de cijfers 2½- 
1½.

Geldgebrek definitief 
einde van Dubbele Lus?
Castricum - Gaat Castricum 
haar grootste sportevenement 
verliezen door geldgebrek? Als 
het aan de organisatie ligt niet. 
Tijdens de laatste Dubbele Lus 
vergadering is de beslissing ge-
nomen om nog één keer een 
poging te doen om het gat van 
7.500,00 euro in de begroting te 
dichten.
Het uitblijven van voldoende 
sponsoren maakte het organi-
seren de afgelopen jaren steeds 

moeilijker. Hoofdsponsor Locas 
Techniek en boekhandel Laan, 
al jaren trouwe sponsor, zijn niet 
voldoende om het evenement in 
2010 weer mogelijk te maken. Af-
gelopen jaar stond de gemeente 
nog garant voor een bedrag van 
uiteindelijk 9.000,00 euro waar-
door de 30ste editie mogelijk 
werd gemaakt. Helaas heeft de 
gemeente in goed overleg aan-
gegeven hier in 2010 geen ver-
volg aan te geven. De lokale par-

tij CKenG heeft een motie in-
gediend. CKenG wil dat de ge-
meente Castricum garant staat 
voor de Dubbele Lus editie 2010 
met een bedrag van ten hoogste 
6000,00 euro.
Ondertussen hebben voorzitter 
Hans Ploeg en PR verantwoor-
delijke Jeroen Bruynis de begro-
ting bijgesteld en enkele conces-
sies gedaan om het evenement 
in 2010 toch mogelijk te maken, 
mits er op korte termijn een be-
drag van circa 7.500,00 euro aan 
sponsoring binnenkomt. Aan de 
kwalitatieve inhoud van het eve-
nement wil de organisatie geen 
concessies doen. Het verdie-
nen van boekenbonnen voor de 
scholen en de traditionele me-
dailles moeten blijven bestaan.
Voor een sponsorbedrag vanaf 
250,00 euro kan de organisatie 
ervoor zorgen dat bedrijven tij-
dens de Dubbele Lus duidelijk in 
beeld komen. De sponsormidde-
len zijn zeer divers: van logover-
melding in advertenties en op T-
shirts tot aan een eigen doek op 
een dranghek (welke eigendom 
wordt van de sponsor en voor 
eigen gebruik toe te passen is). 
Stuur een mail naar lukki@case-
ma.nl o.v.v. Dubbele Lus 2010. 

Castricum. De grote kanshebber 
is Rob de Groot van het district 
West-Friesland, maar J. Gies-
kens van district Zaanstreek-
Waterland zal zich niet zomaar 
gewonnen geven. 

De acht finalisten strijden drie 
dagen om deze titel. Vrijdag be-
gint deze finale om 19.00 uur, za-
terdag 12.00 en zondag begint de 
finale om 13.00 uur. De organisa-
tie is in handen van Biljartvereni-
ging Aker ‘97 uit Akersloot.

Jeugd Croonenburg succesvol 
bij de voorronden Open NK

gen naar Gert Lute en Jan Kamp 
die tegen elkaar uitkwamen. Zij 
brachten hun partij tot een re-
mise met een  gemiddelde van 
respectievelijk 4.20 en 2.28. Hein 
Kitsz hield de eer aan zichzelf 
met 12 punten voor 1.70 tegen 
Peter Weijers. 
Ook Gerard de Zeeuw was Wim 
Baltus de baas met een goed ge-
middelde van 1.62 en 12 pun-
ten. Piet van Leur kon geen vuist 
maken tegen de goed spelen-
de Jaap Frans die ook het nieu-
we jaar inging met 12 punten. De 
laatste van de zeven die 12 pun-
ten verdiende met 1.92 was Cor 
Stroet, die hiermee zijn derde 
plaats voorlopig veilig stelde. 
Zijn tegenstander Kees Baars tot 
slot pakte één winstpunt. Hij be-
hield zijn tweede plaats, zij het 
dat Kees één partij meer ge-
speeld heeft.

Meiden van FC Castricum 
winnen boardingtoernooi 
Castricum - De meiden uit de 
MD1 van FC Castricum hebben 
het boarding zaalvoetbaltoernooi 
in Akersloot gewonnen. In de 

halve finale werd tegen Meervo-
gels MD2, de rivaal van dit sei-
zoen, met 3-1 gewonnen. 
In de finale speelden de kanjers 

van FC Castricum tegen Meer-
vogels MD1-1. Hiervan hadden 
zij in de poule met 1-4 verloren. 
Dat moest worden rechtgezet. Al 
snel werd duidelijk dat FC Cas-
tricum in de flow zat, net als in 
de kruisfinale. Meervogels kreeg 
geen kans en stond snel met 2-
0 achter. Helaas moest Melanie 
geblesseerd het veld af, maar de 
wisselspelers waren net zo ge-
dreven om te winnen. Twee mi-
nuten voor tijd stroomde in-
eens water van het dak op het 
veld. De wedstrijd werd stilge-
legd. Gevoetbald kon er echter 
niet meer worden, en zo werd FC 
Castricum winnaar van het toer-
nooi. Het ‘We are the champi-
ons’ klonk en de meiden moch-
ten een ereronde lopen. Met een 
beker, een vaantje en een herin-
neringsmedaille voor elk team-
lid werd de huldiging afgesloten. 
Wies werd uitgeroepen tot de 
beste speelster van het toernooi. 
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Missverkiezing in Bobs, 
René Eshuijs in Ouwe Neel
Uitgeest - Apple Bottoms is een 
kledingmerk voor vrouwen ont-
worpen door rapper Nelly. En 
Nelly is op zoek naar hét gezicht 
voor Apple Bottoms voor Ne-
derland in 2010. Deze zoektocht 
wordt gehouden in elf clubs in 
Nederland, en Bobs is er één 
van. 
Tijdens de missverkiezing zul-
len zaterdag vijftien dames uit 
heel Nederland zich presenteren 
om kans te maken om Miss Ap-
ple Bottoms 2010 te worden. De 
winnares maakt kans op meer 
dan 15.000 euro aan prijzen en 
een fotoshoot in Parijs. Deze 

avond zorgen dj’s voor de mu-
ziek. Bobs opent haar deuren om 
23:00 uur en voor 24:00 uur is de 
entree gratis

In café de Ouwe Neel treedt za-
terdag René Eshuijs op, bekend 
van de hit: Leef om te leven.  Tij-
dens zijn optreden komen ever-
greens, Amsterdamse meezin-
gers, ballads, feestnummers, de 
echte stampers en natuurlijk zijn 
eigen repertoire aan bod. Het 
café is voor een ieder die 21 jaar 
en ouder is toegankelijk. Café de 
Ouwe Neel is iedere zaterdag 
geopend vanaf 22.00 uur. 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma voor 
de komende week van Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest zier als 
volgt uit. Donderdag 14 januari: 
10:30 Damesgym, 18:00 Hockey 
Uitgeest, 19:00 Korfbal Stormvo-
gels, 20:00 Handbal DSS, 20:00 
Dartcompetitie. 
Vrijdag 15 januari: 17:30 Jeugd-
basketbal, 20:00 Competitiedar-
ten. RZVV SNS Regiobank Com-
petitie start om 19:30 met Sport 
Sportief Castricum-SNS Regio-
bank, 20:10 De Bonte Vivant 2- 
Tesselaar, 20:50 Bouw en Fun-
deringstechniek-Rotho Houten 
Vloer, 21:30 Haazz.nl-Vlaggen-
koning, 22:10 Sporthal de Zien- 
TD-Support, 22:50 Patina Valbe-
veiliging-Autocentrale Uitgeest.
Zaterdag 16 januari: 10:00 Zaal-

hockeycompetitie,14:30 Basket-
balcompetitie, 19:00 Hockeyclub 
Castricum, 19:00 Tennistoernooi 
van Rijn. 
Zondag 17 januari: 10:00 Zaal-
hockeycompetitie, 10:00 Jeugd-
darten, 14:00 Korfbalcompetitie, 
14:00 Koppeltoernooi DVK Dart, 
19:00 Hockeyclub Castricum.
Maandag 18 januari: 9:00 Ou-
der Kind Gym, 19:00 Volleybal-
training, 20:30 KNVB zaalvoet-
bal De Zien.
Dinsdag 19 januari: 9:00 – 11:00 
Damesgym, 18:00 Jeugdbasket-
bal.
Woensdag 20 januari: 9:00 Ou-
der Kind Gym, 17:30 Jeugd en 
Circuletievolleybal, 20:00 Re-
creatie Badminton en Volleybal, 
20:00 Competitiedarten. 

Jongeren veroorzaken overlast
Uitgeest -  De politie kreeg 
dinsdagavond een melding van 
overlast door jeugd in de Beet-
hovenstraat in Heemskerk. Een 
grote groep jongeren, afkom-

stig uit Uitgeest en Heemskerk, 
veroorzaakte geluidsoverlast en 
gooiden afval op straat. De po-
litie heeft bekeurd voor het hin-
derlijk ophouden. 

Katten verwend in kattenhotel 
Uitgeest – ‘Hoe is het met mijn 
meisje?’ Een dergelijk telefoontje 
is bij het kattenhotel Spinnende 
Weelde in Assum 21 geen uit-
zondering. Vele mensen zijn ge-
hecht aan hun huisdier en wil-
len, dat tijdens een verhuizing, 
een ziekenhuisopname of tijdens 
een vakantie hun kater Cees of 
poes Minnie ook goed verzorgd 
is. En waar kan je je troeteldier 
dan beter naar toe brengen dan 
naar een echt kattenhotel, waar 
de verzorging en aandacht maxi-
maal zijn?
Het is interessant om kennis te 
maken met Ria en Peter Heijne, 
mensen, die onder meer vele 
avontuurlijke reizen hebben ge-
maakt. Zij hebben tijdens hun 
werkzame periode hard gewerkt, 
onder meer tien jaar in een eigen 
opgezette bouwmarkt, maar be-
sloten na hun pensioen nog eens 
een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Beiden zijn gek van katten. 
Ria heeft een jaar of vijf als vrij-
willigster gewerkt bij de Stichting 
Zwerfdier in Alkmaar. Zij volgde 
gedurende een jaar een cursus 
’vakbekwaamheid honden- en 
kattenbesluit’. Toen beiden be-
sloten een echt kattenhotel op 
poten te zetten, liep Peter ge-
durende de zomervakantie sta-
ge bij het opvangcentrum voor 
honden en katten in IJmuiden. 
Op één oktober 2009 startten zij 
met het kattenhotel. In De Spin-
nende Weelde vind je vier hotel-
kamers: drie met plavuizen vloe-
ren en één met een marmeren 
vloer. Maximaal twintig katten 
kunnen er logeren. Peter is han-
dig en maakte voor de vier ver-
schillende kamers mooie prak-
tische kattenmeubels, waar je 
doorheen kunt kruipen en waar 
tal van plaatsjes zijn om lek-
ker te liggen. Voor elke kat is er 
een mandje.  De meeste kamers 

bevinden zich in een vroegere 
plantenkas. Voor de vloeren is er 
vloerverwarming. Muren zijn er 
niet. Rondom bevinden zich gla-
zen ramen. Peter maakte voor de  
ramen allemaal hoge zitplanken.  
In de kamers bevinden zich ook 
krabpalen en zie je leuke stoel-
tjes staan. In één ronde hotelka-
mer bevindt zich zelfs een hoge 
klim- en klautertoren. 
Er vandoor gaan is moeilijk, want 
na de eerste deur bevindt zich na 
een tochtsluis nóg een deur. De 
deuren zijn nooit allebei open. 
Wel kunnen de katten naar de te 
midden van de hotelkamers ge-
legen patio lopen (overdekt met 
gaas), waar een forse klimpaal 
en een oude kar staan, waar ze in 
kunnen klimmen. Het moge dui-
delijk zijn: het ontbreekt de loge-
rende katten aan niets. Ria: “Als 
de mensen hier voor het eerst 
een kat komen brengen, vragen 
wij altijd wat hij of zij gewend is 
te eten. Bovendien vragen wij 
naar de bijzonderheden. De ge-
brachte katten gaan eerst in een 

verrijdbare kooi om enkele uur-
tjes of indien nodig langer te ac-
climatiseren. Dan laten wij hen 
los en zoeken zij zelf een plekje 
uit. Het is opvallend, dat het eer-
ste gekozen plekje altijd favoriet 
blijft, zelfs als zij na maanden of 
langere tijd terugkomen bij ons. 
Wij hangen de naambordjes en 
alle gegevens in de betreffende 
hotelkamer. Zo wil een bepaalde 
poes pas gaan eten als zij eerst 
een lepeltje smeerkaas heeft ge-
had en met een bepaalde kater 
moesten wij eerst even vijf minu-
ten rondlopen.”
“Onze gasten slapen weliswaar 
niet thuis, maar uit logeren gaan 
in een echt hotel is voor velen 
toch een aangename belevenis, 
denken wij. Na 21.30 uur gaan 
wij naar onze huiskamer, waar 
wij zelf twee Europese kortha-
rige katten hebben, die totaal 
gescheiden zijn van onze lo-
gé’s. “ Voor meer informatie: tel. 
06/27495540. Zie ook de web-
site: www. spinnendeweelde.nl  
(Marga Wiersma). 

	 	
wilt u ook ‘n gratis brr..oodmuts ??
Wij hebben dit weekend wéér iets nieuws, en geven u hierbij, óf bij 
besteding van 10 Euro, zo’n leuke muts kado, maar op = op, dus…

Van woensdag tot woensdag:
Pakje grote sPrits lekker....... 2, 50 !!
Dit weekend: nieuw !!
winter-aPPel-koek-taartje
mét ‘n gratis muts !! nu ter kennismaking   5, 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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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.

Geen krant ontvanGen? Bel: 0251-674433

Burgerlijke stand
OverlIjden
Trijntje Broek, weduwe van
Kooiman, 92 jaar

GeBOOrte
Luca Alexander, zoon van
 O.J.C. Dubelaar en B.J. Roush

Cheque gemeente voor
Alpizar Stichting
De medewerkers van de gemeente Uitgeest konden dit jaar kie-
zen voor de mogelijkheid om in plaats van een kerstpakket te 
ontvangen een goed doel te steunen. Een kwart van de medewer-
kers maakte van die mogelijkheid gebruik. Volgens een voorstel 
van wethouder Van der Hoek profiteert de Uitgeester Alpizar 
Stichting van de opbrengst van de kerstpakkettenactie. Vorige 
week donderdag overhandigde hij het bestuur van de stichting 
een cheque van 630 euro.

De Alpizar Stichting ondersteunt het 
werk van de voormalige Uitgeester 
Nancy Brantjes. Nancy is al vijftien 
jaar woonachtig in Costa Rica en zet 
zich daar in voor armoedebestrij-
ding. De dorpsschool die door Nan-
cy is opgestart, wordt blijvend door 
de Alpizar Stichting gesteund.
Intussen hebben vier scholen en 

een aantal crèches van haar inzet 
kunnen profiteren. Voor de opvang 
van de schoolkinderen in hun vrije 
tijd worden ook projecten georgani-
seerd. Voorbeelden hiervan zijn de 
schooldrumband en verschillende 
sportfaciliteiten. Giften zijn welkom 
op gironummer 4073075, ten name 
van De Alpizar Stichting, Uitgeest.

Laat uw woon-
plezier niet

bederven, door
uw afval te

laten zwerven!

Winteravond-
concert Muziek-
school Uitgeest
Op vrijdag 15 januari 2010 ge-
ven de leerlingen van de Mu-
ziekschool Uitgeest om 17.00 
uur en om 19.00 uur twee maal 
hun traditionele winteravond-
concert in Dorpshuis de Zwaan 
aan de Middelweg. Reserveren 
van kaarten is mogelijk via de 
leerlingen.

Dit jaar lijkt het een echt wintercon-
cert te worden waar de bezoekers 
misschien schuifelend over de glad-
de besneeuwde wegen naar toe zul-
len komen. Er is gezorgd voor een 
gevarieerd programma waarin de 
leerlingen spelen en zingen dat het 
een lieve lust is.
Het zingen heeft de laatste jaren een 
grote vlucht genomen. Het leuke is 
dat je dit ‘instrument’ altijd bij je 
hebt. Vier van de zes koren die de 
muziekschool rijk is laten zich horen 
en zien. De kinderen van de AMV-
groep (algemeen muzikale vorming) 
zullen zingen, bewegen en spelen 
op de blokfluit. De individuele leer-
lingen spelen solo of in kleine com-
binaties op hun instrumenten zoals 
piano, keyboard, dwarsfluit, gitaar, 
accordeon en strijkinstrumenten.
Het is prachtig om te horen en te zien 
hoever de leerlingen al gevorderd 
zijn en dat het muziek maken zoveel 
plezier geeft. Voor de leerlingen is 
het een goede ervaring om ‘op de 
planken’ te staan. Het belooft weer 
een mooi muzikaal uur te worden.

Multifunctionele
accommodatie in Uitgeest?
Afgelopen donderdag 7 januari vond in de raadszaal van het ge-
meentehuis een bijeenkomst plaats waarin een groot aantal be-
langstellenden werd geïnformeerd over de mogelijke ontwikke-
ling van een multifunctionele accommodatie in de dorpskern. De 
gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiertoe en om 
de belangstelling hiervoor te peilen zijn een aantal organisaties 
benaderd. Op de bijeenkomst, die werd bijgewoond door de ver-
tegenwoordigers van deze organisaties en leden van de gemeen-
teraad, zetten wethouder Jack van der Hoek en afdelingshoofd 
Jeroen van Dijk door middel van twee presentaties de plannen van 
de gemeente uiteen. 

De bedoeling is dat er een vitaal cen-
trum in de dorpskern ontstaat, een 
laagdrempelige ontmoetingsplek 
waar iedereen van jong tot oud te-
recht kan voor onderwijs, vrijetijds-
besteding en zorgvoorzieningen. De 
functies die deel uitmaken van deze 
accommodatie zijn bijvoorbeeld een 
brede school, huisartsen, apotheek, 
fysiotherapeuten, muziekschool, bi-
bliotheek en een sportschool. Het 
‘centrale plein’ biedt ruimte aan ont-
moeting, zoals voor een kopje koffie 
of een hapje eten, maar ook de mo-
gelijkheid voor allerlei activiteiten 
die organisaties gezamenlijk orga-
niseren. De locatie die de gemeente 
in gedachten heeft is het gebied dat 
begrensd wordt door de Castricum-
merweg, Hogeweg, Dokter Brug-
manstraat en de Geesterweg. 
Om deze multifunctionele accom-

modatie te realiseren is de mede-
werking nodig van de verschillende 
partners. Die zijn namelijk geza-
menlijk verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen. Om na te gaan of de 
plannen te realiseren zijn, vooral op 
financieel gebied, laat de gemeente 
een haalbaarheidsonderzoek uitvoe-
ren. Geïnteresseerde organisaties 
worden bij dit onderzoek betrok-
ken.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Anja de Vries 
(projectleider), te bereiken via te-
lefoonnummer 0251 - 36 11 71 of 
via e-mail: a.devries@uitgeest.nl. 
Ook organisaties die nog niet door 
de gemeente benaderd zijn en mo-
gelijkheden zien voor het werken 
vanuit een multifunctionele accom-
modatie worden verzocht vóór 1 fe-
bruari contact op te nemen.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE AlGEMENE ZAKEN
EN FINANCIëN

De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op donderdagavond 14 januari in de raadzaal van het ge-
meentehuis, Middelweg 28. De vergadering begint om 20.00 uur en 
op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Toelichting op Jaarplan 2010 Politie Kennemerland door de heer
S. van Griensven.

- Voorstel tot vaststellen Beleidsnota Reserves en Voorzieningen
gemeente Uitgeest.

- Voorstel tot vaststellen OZB-tarieven voor het jaar 2010.
- Bespreking rapport Rekenkamercommissie gemeente Uitgeest,

d.d. november 2010.

VERGADERING WElstANDsCOMMIssIE

De Welstandscommissie behandelt op maandag 18 januari een aan-
tal bouwplannen voor de gemeenten Heemskerk, Bergen, Castricum 
en Uitgeest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstellenden 
kunnen de vergadering bijwonen in het tijdelijke onderkomen van de 
gemeente Castricum aan de Duinenbosch 3, ingang Zeeweg, 1901 NT 
Castricum. De agenda van de bouwplannen van de gemeente Uitgeest 
kan vanaf donderdag 14 januari 2010 worden ingezien bij de balie 
van Publiekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest. Telefonisch kan 
informatie worden ingewonnen bij mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

WIjZIGINGEN CAR

Burgemeester en wethouders hebben op 5 januari de onderstaande 
wijzigingen in de CAR vastgesteld. 

Met ingang van 1 januari 2010 wijzigt in het ABP- pensioenreglement 
de datum van ingang van het ouderdomspensioen. Deze wordt de 
eerste van de maand waarin de deelnemer 65 jaar wordt. Met wijzi-
ging van artikel 8:2 CAR wordt de datum gelijk getrokken aan het ABP 
Pensioenreglement. 
Met ingang van 1 januari 2010 wijzigt het FLO overgangsrecht, artikel 
9b, 22a, tweede lid en artikel 9b, 45a, tweede lid.

ONthEFFING BOuW WONING WEstERGEEst

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten ontheffing 
te verlenen van de Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland 
2009. De ontheffing is bedoeld om de bouw van een woning achter 

Westergeest 65 te Uitgeest buiten de rode contour van het provinciale 
Streekplan mogelijk te maken.
U kunt deze provinciale ontheffing inzien tot 4 februari 2010 bij de 
secretarie van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest, van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op de woens-
dagen van 14.00 tot 17.00 uur. Ook liggen de stukken buiten kantoor-
uren ter inzage bij de secretarie, echter uitsluitend na een telefonisch 
gemaakte afspraak (tel. 0251-361174). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Koelman 
van de afdeling Ruimtelijk Beheer, telefoon 0251-361178.
Bezwaarmaken
Als u belanghebbende bent kunt u tot 4 februari 2010 schriftelijk 
bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedepu-
teerde Staten van Noord Holland, ter attentie van de secretaris van de 
Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. U kunt bij 
de provincie telefonisch een folder aanvragen over de bezwaarproce-
dure (tel. 023-5144141) of voor meer informatie de provinciale websi-
te bezoeken: www.noord-holland.nl/web/Actueel/Bekendmakingen.

ZONDAGOPENING WINKEls

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat op de 
onderstaande twaalf zon- en feestdagen in 2010 de winkels in Uit-
geest geopend mogen zijn: 28 februari, 28 maart, 5 april (2e Paasdag) 
en 30 april (Koninginnedag), 13 mei (Hemelvaartsdag), 27 juni, 15 
augustus (skeelerronde), 26 september, 31 oktober, 28 november, 12 
en 19 december.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit tot vergunningverlening te worden ingediend.

ONtVANGEN slOOPAANVRAAG

SA 2009-011 Busch en Dam 6 Slopen paardenstal 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt ver-
leend.

AFGEGEVEN BOuWVERGuNNING

Verzenddatum 11-01-2010 Geesterweg 6 Uitbreiden kantoorpand 
     

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.

Uitslag loterij kerstboominzameling
Bij de kerstboomversnippering op woensdagmiddag 6 januari zijn 
757 loten uitgegeven voor kerstbomen die werden aangeboden op 
de vier locaties. Dat waren er heel wat minder dan de 1046 van vorig 
jaar, maar dat had waarschijnlijk alles te maken met de concurrentie 
van de ijsbaan die deze middag voor het eerst geopend was.

Op onderstaande zestien lotnummers is een prijs gevallen. Op vertoon 
van het lot kunnen winnaars bij de receptie in het gemeentehuis tijdens de 
openingsuren een cadeaubon van € 20,00 afhalen.
Winnende lotnummers: 37, 84, 108, 176, 234, 298, 356, 402, 818, 873, 
921, 950, 1059, 1060, 1216, 1155.

Buurtbijeenkomst Venstraten
Op dinsdagavond 19 januari is er voor de bewoners van de buurt 
Venstraten en omgeving (wijk De Koog) een buurtbijeenkomst. 
het betreft hier het gebied dat wordt omsloten door Kooglaan-
Niesvenstraat-Benesserlaan-Plevierstraat.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Dorpshuis de Zwaan, 
Middelweg 5. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen 
met mevr. M. Kortekaas, tel. 361185, e-mail: m.kortekaas@uitgeest.nl

Uitgeesters exposeren in gemeentehuis
Woensdagavond 20 januari om 20.00 uur opent wethouder sely
een expositie van drie uitgeester aquarellisten in de hal van het 
gemeentehuis. Marjo Bakker, Nel Riezenkamp en jack smit – allen 
leerlingen van joop de Beer - exposeren hun werken tot en met 26 
februari. De openingsbijeenkomst duurt tot 21.30 uur.
Marjo Bakker (48 jaar) is getrouwd, moeder van twee dochters en werkt 
drie dagen per week als receptioniste in een Amsterdams hotel. Daarnaast 
heeft zij een aantal hobby’s, waaronder tekenen en schilderen. Als tiener 
al tekende zij graag portretten van klasgenootjes, maar toen zij een olie-
verfpakket cadeau kreeg openden zich nieuwe mogelijkheden. Toen haar 
kinderen iets groter werden ging zij textielschilderen bij Corrie Brandjes 
en zijde beschilderen bij Ria van Els. Samen met Irene Groen maakte ze 
mooie schilderingen voor de ramen van basisschool de Molenhoek. Sinds 
vier jaar geniet ze van lessen in aquarelleren door een enthousiaste Joop 
de Beer. Twee jaar geleden beschilderde ze een muur van 8 meter bij 2,5 
in de oefenkooi van tennisvereniging de Dog. Jack Smit werd 57 jaar ge-
leden geboren op de Hogeweg, is getrouwd en vader van twee dochters. 
Hij werkt als conciërge op een middelbare school in Alkmaar. Vijfendertig 
jaar lang leefde hij zijn creativiteit uit als banketbakker en in Uitgeest is 
hij ook zeer bekend als voetballer van het eerste team van USVU. Sinds vijf 
jaar krijgt hij les in aquarelleren van Joop de Beer. Zijn werk varieert van 
landschappen tot impressionistische onderwerpen en hij experimenteert 
graag met kleur. Nel Riezenkamp woont sinds 1966 in Uitgeest. Haar inte-
resse voor schilderen werd gewekt door diverse cursussen in De Kuil. Via 
Hindeloopen-schilderen en het beschilderen van eieren kwam zij in 1997 
uit bij het maken van aquarellen. Vijf jaar lang volgde zij les bij de inmid-
dels overleden Jeanne Fenger. Daarna ging ook zij haar kunsten vervol-
maken bij schilderdocent Joop de Beer. De expositie is te bekijken tijdens 
de openingsuren van het gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 
van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur; donderdagavond van 
18.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.




