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UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie
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Paay en Waylon schitteren in Bobs
Regio - Waylon, Lisa, Thomas 
Berghe en Patricia Paay zijn de 

grote winnaars van de Geels 
Nieuwjaarsparty in Bobs Party 

Palace. Zij gingen maandagavond 
naar huis met één van de Neder-
landse Populariteits Awards, die 
deze keer werden uitgereikt door 
Antje Monteiro en Nick Nielsen. 
Gerard Joling ontving een award 
omdat hij 25 jaar in het vak zit. 
Andere artiesten die in de prijzen 
vielen waren Jim Bakkum, Dan-
ny Froger, Quincy, Gebroeders 
Ko en rapper Gio. (foto: Reinder 
Weidijk).

Spannende taferelen 
rond Vrijburgschool
Uitgeest - “Echt gaaf”, vonden 
de leerlingen van de Vrijburg-
school. “Er waren politiebikers 
die een zogenaamde boef en an-
dere verdachten arresteerden, 
er was een achtervolging en die 
auto moest wel stoppen en we 
mochten in een politieauto zitten 
en de zwaailampen en de sirene 
aanzetten.” 

Aspirant-politieagenten van de 
korpsen Kennemerland, Flevo-
land en Noord-Holland Noord 
organiseerden donderdag 14 ja-
nuari een evenement voor basis-
school De Vrijburg in Uitgeest. 
Het ging om een studieopdracht. 
Andy Knaap is een oud-leer-
ling van de Vrijburgschool. Hij 
was mede-organisator van het 
evenement en vertelt: “De poli-
tieagenten in opleiding moes-
ten een evenement organise-

ren in het kader van samenwer-
ken. Voor deze opdracht moest 
veel worden geregeld, zoals het 
afzetten van de Niesvenstraat 
in overleg met de wijkagent en 
de gemeente Uitgeest. Er wa-
ren politievoertuigen van zowel 
korps Kennemerland als Flevo-
land aanwezig, politiebikers van 
korps Kennemerland en overige 
materialen van zowel de korpsen 
als de politieacademie.”  

De kinderen van alle groepen 
werden aan het werk gezet. The-
ma was communicatie en sa-
menwerking. De onderbouw 
hield zich bezig met verschillen-
de spelletjes, activiteiten en een 
vragenuurtje. De bovenbouw 
kreeg een demonstratie van po-
litiewerk te zien. Was dat leuk? 
“Heel spannend en mooi. Ik ga 
later ook bij de politie.” 

Een zogenaamde arrestant wordt 
aangehouden terwijl de leerlingen 
van de bovenbouw toekijken.  

Uitgeest - Op zondag 24 janu-
ari is er een speciale middag-
voorstelling in het Filmhuis De 
Zwaan. Dan wordt de tienerfilm 
Timboektoe vertoond om 15.00 
uur.  De toegangskaarten kos-
ten vijf euro, inclusief koffie, thee 
of fris vooraf, en verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt.

Timboektoe in 
het filmhuis

tot ziens bij

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
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Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
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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 
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.

Met kunst de markt op
Castricum - Onder het motto 
‘Met kunst de markt op’ orga-
niseert Toonbeeld Tentoonstel-
lingen een regionale kunstmarkt 
die bedoeld is voor individuele 
amateur-kunstenaars uit Castri-
cum en omstreken. Ook dit jaar 
wordt aangesloten bij bekende 
Kunstfietsroutes. 

De kunstmarkt zal gehouden 
worden op zaterdag 19 juni en 
zondag 20 juni op het terrein van 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6. De markt is geopend voor plu-
bliek van 11.00 tot 17.00 uur.
Een ieder die aan deze markt wil 
deelnemen kan zich vanaf nu 

aanmelden door bij Toonbeeld 
een aanmeldingsformulier in te 
vullen. Dit formulier is te down-
loaden via www.toonbeeld.tv.
Er wordt gestreefd naar  een ge-
varieerde markt. Tijdens deze 
twee dagen zal er ook een mu-
ziekpodium op het plein staan. 
Muzikanten uit de regio die hier 
een optreden willen verzorgen 
kunnen zich eveneens bij Toon-
beeld aanmelden.  

Alle aanmeldingen dienen voor 
31 mei binnen te zijn. Voor meer 
informatie kan men tijdens kan-
tooruren contact opnemen met 
Toonbeeld, tel. 0251-659012.

Burgerlijke stand Castricum   
Geboren:
Wonende te Castricum:
Rectificatie
30-12-2009: Bruno Jean Joshua, 
zoon van V. de Wit en I.M.C. Ha-
gen, geboren te Alkmaar. 31-12-
2009: Dexter Willem Jacobus, 
zoon van N. Dijkman en I. Burge-
ring, geboren te Alkmaar. 31-12-
2009: Emil Daniel, zoon van D.P. 
Hespe en V.B. Fetisova, geboren 
te Beverwijk
06-01-2010: César René, zoon 
van R.P.J. Wijker en A.C.M. Win-
der, geboren te Castricum. 08-
01-2010: Jael Vaunail Henri-
ca, dochter van J.P. Bulo en C.V. 
Spijker, geboren te Castricum. 
08-01-2010: Ninthe Isis, dochter 
van J.E. van Oort en A.A. Bon-
da, geboren te Alkmaar. 09-01-
2010: Julian Johannes, zoon van 
D.J. Geijsen en M. Heijnis, gebo-
ren te Alkmaar.

Wonende te Bakkum:
06-01-2010: Fuad, zoon van H. 
Tohti, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
10-01-2010: Dean Vince, zoon 
van P.A. Schorn en K. van Velzen, 
geboren te Akersloot.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
11-01-2010: Klinkenberg, Sjoe-
rd, wonende te Castricum en van 
der Winden, Marije, wonende te 
Alkmaar. 12-01-2010: Dijkstra, 
Hendrik Johan en Hendriks, Sil-
vy Monique, beiden wonende te 
Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
12-01-2010: Groen, Joseph H. en 
Milícia Silva, Maria I., beiden wo-
nende te Bakkum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
05-01-2010: van Twillert, Wijm-
pje, oud 79 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd met J. Vis-
ser. 08-01-2010: van den Adel, 
Theodora, oud 58 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd met J. 
de Groes. 11-01-2010: Roosen-
daal, Dirk, oud 87 jaar, gehuwd 
met B.H.J. Vissers, overleden te 
Castricum.

Wonende te Limmen:
10-01-2010: Kuijs, Johanna M., 
oud 96 jaar, overleden te Lim-
men. 11-01-2010: Steenbergen, 
Petronella, oud 81 jaar, overle-
den te Limmen, weduwe van C. 
Hilferink.

Wonende te Beverwijk:
07-01-2010: Slaager, Herma-
nus M., oud 70 jaar, overleden te 
Bakkum.

Wonende te Akersloot:
11-01-2010: Sman, Ria, oud 62 
jaar, gehuwd met K. Ton, overle-
den te Akersloot.

Wonende te Purmerend:
09-01-2010: Streur, Leendert, 
oud 73 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met P.M. 
Lefferts.

Castricum - Wie naar buiten 
wil om te genieten van al het 
fraais in de omgeving van Castri-
cum samen met anderen, kan op 
woensdag 27 januari meedoen 
aan een wandeltocht met een 
lengte van circa 15 kilometer. De 
wandeling wordt begeleid. 
De groep vertrekt om 10.00 uur 
vanaf de kaartjesautomaten voor 
het station in Castricum. Men 

Winterwandeling

kan zonder opgave deelnemen 
en meewandelen is gratis.

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: 

Gevonden en
vermiste dieren

072-5612482. 

Vermist:
Verdistraat Akersloot: zwarte la-
brador reu, brede halsband met 
metalen noppen, gechipt, 6 jaar, 
Tim. De hond is het  laatst gezien 
omgeving jachthaven.
Gevonden:
Gladiolenveld Castricum: oud 
zwart/wit poesje, klein, witte 
snoet, witte kraag en wit aan de 
pootjes.
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Het ROC Nova College 
houdt dinsdag open huis
Regio - Het ROC Nova Colle-
ge houdt dinsdag 26 januari van 
18.00 tot 21.00 uur open huis 
voor vrijwel alle opleidingen in 
de regio IJmond, Haarlem, Haar-
lemmermeer, Amstelveen en de 
Duin- en Bollenstreek. Tijdens 
het open huis staan het bre-
de opleidingsaanbod, met nieu-
we opleidingen, én de juiste be-
roepshouding centraal. Het No-
va College verzorgt een uitge-
breid aanbod aan middelbare 
beroepsopleidingen Economie, 
Techniek en Zorg & Welzijn. Voor 
volwassenen verzorgt Nova Col-
lege bovendien cursussen inbur-
gering, lezen, schrijven, vmbo-tl, 
havo en vwo. Op het Nova Colle-
ge leren cursisten meer dan al-
leen een beroep. Niet alleen de 
nodige kennis en vaardigheden 
zijn belangrijk; de juiste menta-
liteit is ook van groot belang om 
succesvol te zijn. Vanaf septem-
ber verzorgt het Nova College de 
volgende nieuwe beroepsoplei-
dingen. Monteur Elektrische Be-
drijfsinstallaties en Monteur Me-
chatronica (Laurens Baecklaan 
25 in Beverwijk), Allround Tim-
merman (Laurens Baecklaan 25 
in Beverwijk en Steve Bikostraat 
75 in Hoofddorp), Medewerker 
Toezicht en Veiligheid en Hand-
haver Toezicht en Veiligheid (Zij-
lweg 203 in Haarlem), versnel-
de opleiding Tandartsassistent 
(Schoterstraat 4 in Haarlem), 
Technicus Elektrotechnische In-
dustriële Producten en Systemen 
(Steve Bikostraat 75 in Hoofd-

dorp) en Kapper Modestylist/
Theaterstylist (Garenkokerska-
de 81 in Haarlem). Voor volwas-
senen verzorgt het Nova College 
overdag en ’s avonds voortgezet 
onderwijs: vmbo-tl, havo en vwo. 
Men kan kiezen uit de vakken 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, 
Spaans, Turks, aardrijkskunde, 
geschiedenis, maatschappijleer, 
economie, informatica, manage-
ment & organisatie, wiskunde, 
natuurkunde, nask 1, scheikun-
de, nask 2, algemene natuur-
wetenschappen, biologie en te-
kenen. Er zijn ook schakelklas-
sen Frans, Duits, wiskunde A en 
B, wiskunde vmbo/havo en wis-
kunde havo/vwo. Naast volledige 
vakken kan men kiezen uit een 
uitgebreid aanbod aan bijscho-
lingen talen en wiskunde. Daarin 
kan men specifieke vaardighe-
den leren en trainen zoals spel-
ling, grammatica of uitspraak. 
Voor de bijscholingen geldt: 
starten kan het hele cursusjaar. 
Voor anderstaligen verzorgt No-
va College inburgeringcursussen 
en vervolgcursussen Nederlands. 
Mensen met een lage vooroplei-
ding kunnen bij het Nova Colle-
ge participatiecursussen volgen 
zoals lezen, schrijven en reke-
nen. Tijdens het open huis krij-
gen bezoekers niet alleen infor-
matie van docenten en voorlich-
ters, maar ook van stagebedrij-
ven en (oud)cursisten. Zodoen-
de krijgen belangstellen Zie ook 
www.novacollege.nl/openhuis of 
bel met 023-5302010.

Programma 21 jan t/m 27 jan 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 14.00 & 20.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur 

“Sherlock Holmes”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

woensdag 20.00 uur 
“Komt een vrouw bij de Dokter”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

“De Hel van ‘63” 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Anubis en de wraak van Arghus”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 12.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Alvin & the Chipmunks 2” (NL)

zondag 11.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Europe Concert 09” 

Europe Concert 2009
Het ‘Europa Konzert’ van 2009 
vindt plaats in Napels, de thuis-
stad van Riccardo Muti. De cha-
ristmatische dirigent leidt deze 
avond de Berliner Philharmoni-
ker en Violeta Urmana, een van 
de belangrijkste sopranen in het 
Italiaanse dramatische genre. Ze 
brengen de ouverture van Ver-
di’s magnifieke opera “La Forza 
del Destino” en “La canzone dei 

ricordi” van Giuseppe Martucci, 
gestorven in Napels. Schubert’s 
“Great Symphony” maakt dit fan-
tastische concert vanuit het Tea-
tro San Carlo compleet. Het con-
cert wordt vertoond op zondag-
morgen 24 januari (11.00 uur) en 
dinsdagmiddag 26 januari (14.00 
uur). Donateurs van Iskra en 
abonnementhouders van de Vu-
cas-film kunnen korting krijgen.

Actie met Sherlock Holmes
Sherlock Holmes en zijn trou-
we partner Watson komen weer 
voor een uitdaging te staan. Hol-
mes blijkt niet alleen over een le-
gendarisch intellect te beschik-
ken, maar laat ook zijn vuisten 
spreken om een nieuwe vijand 
onschadelijk te maken. Hij ont-
rafelt een dodelijke samenzwe-
ring die de ondergang van het 
land zou kunnen betekenen. 

Tropical weekend in Buona
Castricum - Wie het koude weer 
ook een beetje zat is, komt naar 
de Buona in Castricum. In Buona 
is het vrijdag 22, zaterdag 23 en 
zondag 24 januari tropical week-

end. Bezoekers kunnen deze da-
gen in een zomerse stemming 
komen. Wie in een korte broek 
komt, krijgt van Buona een ver-
rassing. 

Toekomst voor vrouwen in Gambia 

Castricum - Vijftien jonge vrou-
wen hebben weer een toekomst 
en er zullen nog vele volgen. 
Dankzij Stichting Abaraka, opge-
richt door de Castricumse Anita 
de Rooij, is in Gambia een Naai-
machineproject van start gegaan. 
“En met hulp van Muttathara en 
Stichting Gered Gereedschap”, 
vult Anita aan. De naaimachines 
werden geschonken door beide 

stichtingen en Muttathara deed 
daar nog eens 3.000 euro boven-
op. De burgemeester van Suwa-
reh Kunda heeft een ruimte voor 
het project beschikbaar gesteld.
Dezelfde burgemeester heeft 
Anita ook een sober huisje toe-
gewezen als verblijfplaats. Want 
twee keer per jaar verblijft zij op 
eigen kosten in Gambia om te 
zien of het geld van de stichting 

op juiste wijze wordt besteed. 
“Dat huisje kan ook worden ver-
huurd aan vakantiegangers voor 
10,00 euro per nacht voor twee 
personen. De opbrengst is voor 
de stichting. Het is een onder-
komen met een heerlijk bed ge-
maakt van takken. De wc is een 
gat in de grond achter het huis 
en om te douchen gebruik je een 
emmer water met een blikje. Er 
is elektriciteit, maar geen stro-
mend water. De lunch en het 
avondeten worden door de loka-
le bevolking verzorgd. Iedereen 
die een vakantie door wil bren-
gen tussen de lokale bevolking 
en wel houdt van avontuur, zal 
genieten van de eenvoud. Ik vind 
het er heerlijk.” 

Ook Anita koopt iedere dag vlees 
of vis en wat groenten op de 
markt en laat dat door de lokale 
bevolking klaarmaken. Ze vertelt 
lachend: “Elke keer eten er weer 
andere mensen mee, heel ge-
zellig. Ze komen naar mijn huis-
je en schuiven gewoon aan. Na 
de maaltijd wordt een kind langs 
gestuurd om de boel weer aan te 
vegen met een takkenbos.” 
Anita zag eens op de markt een 
haai, die op een ezelkar te koop 
werd aangeboden. Erg lekker 

volgens Karamo, vertrouwens-
persoon en begeleider ter plaat-
se. “Dus ik die haai gekocht voor 
een euro of zes en die werd bo-
venop het dak van de auto ver-
voerd. Het dorp liep uit om te 
zien waar ik nu weer mee thuis-
kwam. We hebben er drie da-
gen van gegeten en het was 
echt heerlijk.” Ook op het dak 
van de auto werd een solarcoo-
ker naar het dorp gebracht. “Die 
werkt op zonlicht en daar kun-
nen een aantal families op ko-
ken. De meeste mensen in Gam-
bia koken op hout en dat is heel 
slecht voor de gezondheid en het 
milieu. Het is nu nog een proef. 
Als het aanslaat zullen er meer 
komen.”

Het Naaimachineproject is nu al 
een succes. “De vrouwen, die al-
len in een slechte maatschappe-
lijke positie verkeren, krijgen een 
jaar lang naailes van een kleer-
maker. Als ze dat met goed re-
sultaat hebben gevolgd, mogen 
ze de naaimachine houden, zo-

dat ze een eigen bedrijfje kunnen 
beginnen.” Ondertussen is de re-
alisering van de groentetuinen 
stil komen te liggen vanwege de 
hoeveelheid water die in de re-
gentijd gevallen is. De tuin is drie 
hectare groot en verdeeld in 216 
percelen. Hier kunnen gezinnen 
straks hun eigen groenten te-
len. Ook kunnen weer een groot 
aantal kinderen naar school van-
wege een bijdrage van Abaraka. 
Abaraka steunt bovendien een 
ziekenhuis met materialen en 
een school. Wie van plan is om 
naar Gambia te reizen en onder 
de lokale bevolking wil verblij-
ven, huurt het huisje van Anita. 
Zij kan ook zorgen voor een be-
trouwbare gids en/of taxichauf-
feur. Neem contact op via 0251-
785554/06-42289357 of mail in-
fo@abaraka.nl. 
Een gift is welkom op reke-
ningnummer van de stichting: 
4943064. Materialen voor het 
ziekenhuis en school zijn ook 
heel welkom. Kijk ook op www.
abaraka.nl.
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Uitgeest - Zaterdag 23 januari is 
er een workshop in de speeltuin. 
De kinderen gaan een voeder-
plateau maken.  Het begint om 
14.00 uur en het duurt tot onge-
veer 16.00 uur. Kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 12 jaar die lid 
zijn, zijn welkom. Wie geen lid is 
betaalt twee euro. 

Voederplateau
Cabaret in de Zwaan

Uitgeest - Op zaterdag 13 fe-
bruari treedt in de Zwaan de ca-
baretier Robbert Jan Proos op 
met de voorstelling ‘Solo’. Hij 
brengt cabaret waarin zijn ho-
moseksualiteit uitgesproken aan 
bod komt. 
In de voorstelling nodigt de ca-
baretier het publiek uit voor een 
date van twee keer vijftig minu-
ten. Robbert Jan houdt van lek-
ker eten, wijn drinken, strand-
wandelingen maken en goede 

Rotaryclub helpt voedselbank
Regio - De Rotaryclub Heems-
kerk-Uitgeest heeft voor het 
tweede achtereenvolgende jaar 
rond de 12.000 euro bijeenge-
bracht, waarmee het komend 
jaar ondersteuning wordt gebo-
den aan de Voedselbank IJmond-
Noord, die wekelijks voedselpak-
ketten uitgeeft aan gezinnen in 
de regio die dat écht nodig heb-
ben. Er werden weer loten ver-
kocht die kans boden op vier ge-
sponsorde prijzen. 
De prijzen van de loterij ston-
den in het teken van ‘Kunst, De-
sign en Schoonheid’ en werden 
maandagavond 11 januari uitge-
reikt bij De Nozem en De Non in 
Heemskerk, de wekelijkse plaats 
van samenkomst van de Rotary-
club. 
De winnende lotnummers war 
tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst van de Rotaryclub ge-
trokken door notaris Harry Jans-

sen uit Heemskerk. De prijswin-
naars konden een keuze ma-
ken uit twee originele stillevens, 
geschilderd door de Uitgeest-
se kunstenaar Rob de Reus, een 
designzonnebril van Van Els Op-
tiek en een schoonheidspakket 
van Drogisterij-Parfumerie Vis-
ser in Heemskerk. 
Prijswinnares Lieke Dijkema had 
eerste keus en legde de hand op 
het klassieke stilleven ‘Brood op 
de plank’, een toepasselijk werk 
met het doel van de loterij voor 
ogen. Het werd haar overhan-
digd door de kunstenaar zelf (fo-
to). Een tweede schilderij van De 
Reus, een moderner gestileerd 
stilleven ‘Appel en Peer’, kwam in 
handen van winnaar Bart Dob-
ber. De andere prijswinnaars, 
Agnes Herruer en Peter van den 
Bos, gingen naar huis met res-
pectievelijk de zonnebril en het 
schoonheidspakket.

Uitgeest - Kerk in Beweging 
Uitgeest (KIB) heeft voor haar 
Eigentijdse viering van zater-
dag 23 januari  het ritmisch koor 
uit Bergen als gastkoor uitge-
nodigd. KIB heeft  de koorle-
den gevraagd of ze ook iets wil-
len vertellen over hun pelgrims-
tocht naar Rome. En dat doen ze 
graag. De viering wordt gehou-
den in de r.k. kerk aan de Lange-
buurt en begint om 19.00 uur.  

Pelgrimstocht
naar Rome

lange gesprekken op een beren-
vel voor de open haard. Een date 
met hem is vaak muzikaal, soms 
ontroerend en sowieso humoris-
tisch.
Robbert Jan werd geboren en 
getogen in Zeeland. Hij trok 
zijn voeten uit de klei en ver-
trok naar de Randstad want hij 
had een droom: kunstenaar wor-
den. Maar na een paar jaar ver-
schoof zijn interesse door toe-
vallige ontmoetingen en interes-
sante uitdagingen in 1998 naar 
de podiumkunsten. 
Inmiddels heeft Robbert Jan di-
verse avondvullende voorstellin-
gen gespeeld. Voor meer infor-
matie: www.robbertjanproos.nl.
De Zwaan Cultureel wil graag 
meer mensen eens kennis te la-
ten maken met de Zwaan als the-
ater. Daarom is voor deze voor-
stelling een speciale actie. Wie 
twee toegangskaarten koopt, 
krijgt het derde gratis.
De toegangskaartjes zijn te 
koop bij boekhandel Schuytaan 
de Middelweg 139. Een kaartje 
kost tien euro (Vrienden van de 
Zwaan betalen 7,50 euro).

Uitgeest - Het Rode Kruis en 
Tandem starten een nieuwe ac-
tiviteit in Uitgeest voor mantel-
zorgers en hun naasten. Met 
dit nieuwe project: ‘Meet & Eat’, 
wordt de mantelzorger ontlast, 
omdat een vrijwilliger een keer 
per maand thuis komt koken. De 
vrijwilliger hoeft echt geen Her-
man den Blijker te zijn, maar 
moet het vooral leuk vinden om 
samen met en voor anderen te 
koken. De vrijwilliger doet, als 
dat mogelijk is, samen met de 
zorgbehoevende boodschap-

Samen koken, samen eten?
pen, kookt, waarna samen wordt 
gegeten. Interesse in dit nieu-
we initiatief? Vrijwilligers bellen 
met Rode Kruis Hoorn telefoon: 
0229-267423 of mailen naar: 
noordkennemerland@redcross.
nl. Mantelzorgers die gebruik 
willen maken van deze mogelijk-
heid, mailen naar: info@tandem-
zorg.nl of bellen 023-8910610. 
Eind februari is er een bijeen-
komst op het gemeentehuis van 
Uitgeest waarin zowel vrijwilli-
gers als mantelzorgers informa-
tie krijgen over dit project.

‘Buiten de lijnen’ was het 
motto van Pim de Rooij  
Uitgeest - In de bibliotheek is 
een expositie te zien van schilder 
Pim de Rooij (1954-2009).
Hij woonde en leefde in Uit-
geest en Heemskerk en moedig-
de kinderen aan om te tekenen 
en schilderen en vooral  ‘buiten 
de lijnen te kleuren’ om daarmee 

hun eigen creativiteit te ontwik-
kelen. Deze gedachte aan ei-
gen creativiteit, liep als een ro-
de draad door zijn leven. Acht-
tien jaar geleden was niet alleen 
het begin van een gecompliceer-
de ziekte, het was ook het begin 
van het serieus willen schilde-

ren. In het ziekenhuis kreeg hij 
een voorgetekend plaatje om in 
te kleuren, draaide dit om en gaf 
op de achterkant een ‘Totaal Ei-
gen Impressie’ van zijn operatie. 
Dat was het begin van zijn crea-
tieve carrière als kunstschilder. 
Hij maakte daarna een grote se-
rie schilderijen, waarbij zijn enor-
me expressiviteit, kleurgebruik 
en zijn aan Cobra gerelateerde 
stijl opvallen. Verspreid over de 
wereld hangen doeken in Zwit-
serland,  Australië, New York,  
Nieuw Jersey, Castricum, Wijk 
aan Zee en Uitgeest.

“Ik rommel maar wat raak”, zei  
hij. En toch is dat niet zo. Er zijn 
bewuste keuzes gemaakt over 
kleur, voorstelling, materiaal en 
techniek. Het resultaat is een 
samenspel van deze elementen 
waarin de maker en de kijker 
zich bewegen. Zijn sfeer, indruk-
ken, creativiteit en vooral kleur-
gebruik spatten van het doek af.   
De kunstwerken zijn te bezich-
tigen tot en met 31 maart in 
de bibliotheek op de Dr. Brug-
manstraat 5. 

D66 Uitgeest: ‘Meer 
met minder doen’
Uitgeest - Vanaf zaterdag 16 ja-
nuari is Jack van der Hoek naast 
wethouder ook lijsttrekker van 
D66 Uitgeest. Hij was uitgeno-
digd door het landelijk bestuur 
om samen het startschot te ge-
ven voor de gemeenteraadsver-
kiezingen op 3 maart. Onder het 
motto ‘Meer gemeente, minder 
Den Haag’ benadrukte partijlei-
der Alexander Pechtold het be-
lang van goed en kundig lokaal 
bestuur. Van der Hoek: “D66 Uit-
geest kiest voor kwaliteit binnen 

de begroting. De herinrichting 
van het Sportpark is daar een 
voorbeeld van.” 
In Den Haag waren 210 loka-
le afdelingen vertegenwoordigd. 
Alle staan vernieuwingen voor 
ten aanzien van wonen, werken, 
kennis en onderwijs, duurzaam-
heid en dienstverlening aan de 
burger. “Gezien de verminder-
de inkomsten voor gemeenten 
is het de uitdaging om meer met 
minder te doen”, aldus Van der 
Hoek. 

Baader Mein-
hof Komplex 
Heemskerk - Berlijn 1967. Door 
Amerikaanse anti-oorlog bewe-
gingen geïnspireerde studenten 
gaan de straat op om te protes-
teren tijdens het bezoek van de 
Iraanse Sjah. Het protest wordt 
echter neergeslagen door de 
agenten van de Sjah en heeft in-
grijpende gevolgen. Vanuit haar 
huiskamer volgt Ulrike Mein-
hof de ontwikkelingen en besluit 
dat er iets moet gebeuren. De 
film draait zondag 24 januari om 
20.00 uur in Cultureel Centrum 
de Cirkel, Cirkel 1 in Heems-
kerk. Reserveren kan via internet 
www.filmhuisheemskerk.nl of te-
lefonisch 087-8713099.

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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** internet: www.bakkerijputter.nl ** 

van woensdag tot woensdag: 

Mini amandelbroodjes 
per zak  € 2, 50 !!
dit weekend:

Pakje speculaas,  
groot of klein € 3, 25 !
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Tom en Dave maken het onmogelijke mogelijk

Castricum - Er waart een virus 
door Nederland. Een die hoop 
en positieve energie verspreidt. 
Aanstekelijk enthousiasme is 
een ander opvallend symptoom. 
Twee Castricummers versprei-
den het virus met passie; Tom 
Oosterwegel en Dave Earnshaw. 
“Over tien jaar is kanker een 
chronische ziekte waar je niet 
aan dood gaat, maar mee dood 
gaat. Dat kan niet? Alpe d’Huez 
zes keer beklimmen is voor veel 
deelnemers een onmogelijke op-
dracht en toch doen ze het.” 
 
Bij Dave Earnshaw is zeven jaar 
geleden Non Hodgkin, ofwel 
lymfklierkanker geconstateerd. 
De zomer van 2002 was Dave 
samen met vrienden in Bourg 
d’Oisans aan de voet van de Al-
pe d’Huez. Dave: “Een paar ma-
ten hadden zich klaargestoomd 
voor La Marmotte, een fietstocht 
voor amateurs in de Franse Al-
pen. Ik was niet van plan mee te 
doen, maar samen trainen vond 
ik een sportieve uitdaging. Uit-

eindelijk beklom ik aan het ein-
de van de week de Alpe d’Huez. 
Het was mijn laatste zorgeloze 
vakantie. Toen ik hoorde dat ik 
lymfklierkanker had, heb in een 
opstandige bui geroepen dat ik 
ooit weer de Alpe d’Huez zou op-
fietsen.” 
De ziekte kwam na de eerste se-
rie chemokuren al na zes maan-
den terug, een maand voordat 
Dave vader zou worden. Een 
nieuwe serie chemokuren en 
een autologe stamceltransplan-
tatie volgden in 2004. Een jaar 
later constateerde een dermato-
loog een kwaadaardig melanoom 
(huidkanker), en in het voorjaar 
van 2007 bleek een niet helende 
plek op de heup een recidief van 
Non Hodgkin te zijn. “In het na-
jaar ben ik tien keer bestraald. In 
januari 2008 is mijn broer over-
gevlogen uit Nieuw-Zeeland om 
donor voor de allogene stamcel-
transplantatie te kunnen zijn. Nu, 
twee jaar later, ben ik voldoende 
hersteld om mijn belofte de Alpe 
d’Huez weer te beklimmen waar 

te maken.” De weg naar de top 
van Alpe d’Huez is 13.1 km lang, 
bestaat uit 21 haarspeldboch-
ten en heeft een gemiddeld stij-
gingspercentage van 8,2 %. Het 
totaal aantal hoogtemeters is 
1071m. Er zijn bij de beklimming 
geen medailles te verdelen en er 
is geen eeuwige roem te beha-
len. Het draait hier niet om win-
nen of verliezen en iedereen is 
favoriet. 
“Stichting Alpe d’HuZes is opge-
richt met als doel de onmacht die 
door kanker ontstaat om te zet-
ten in kracht”, vervolgt Dave. “Dit 
doen we door met zoveel moge-
lijk mensen steeds weer de gren-
zen van het mogelijke te verleg-
gen. Ik fiets voor degene die niet 
meer onder ons zijn, voor wie te 
ziek is om te fietsen, voor hen die 
voor mij gevochten hebben en 
weigerden de hoop op te geven 
terwijl ik het niet meer zag zitten. 
En ik fiets voor mijn prachtige 
vrouw Ineke en dochter Noa die 
mij altijd hebben gesteund.” 

Alpe d’HuZes is gegrondvest op 
de absolute overtuiging dat je 
de grootst mogelijke voldoening 
bereikt als je je met hart en ziel 
inzet voor een ander. “Het gevoel 
om je samen vol overgave in te 
zetten voor een ander, is prach-
tig”, aldus Dave. “Hiermee geef je 
een positieve draai, zelfs zinge-
ving aan kanker. Ik heb het ge-
voel onderdeel uit te maken van 
iets heel bijzonders. Tegelijk is 
het spannend. Ik weet niet of ik 
zes keer de berg opkom en hoe 
mijn lichaam op deze krachtin-
spanning zal reageren. Voor mij 
is het een grote stap in het onbe-
kende, maar een stap die ik voor 
deze stichting graag zet.” 

In het leven van Tom speelt kan-
ker vanaf zijn twaalfde levens-
jaar een rol van betekenis. “Mijn 
moeder kreeg te horen dat zij 
chronische leukemie had. Zon-
der beenmergtransplantatie zou 
ze niet langer dan tien jaar le-
ven. We zijn nu ruim tien jaar 
verder, ze heeft geen beenmerg-
transplantatie ondergaan, maar 
het onmogelijke van toen is nu 
waarheid. Door nieuwe medica-
tie leeft zij nu goed, gelukkig en 
gezond.” 
Eén op de drie mensen krijgt in 
zijn of haar leven kanker. Tom: 
“Kanker is voor steeds meer 
mensen een chronische ziekte 
geworden. Tot nu toe is er aan-
zienlijk geïnvesteerd in de col-
lectieve preventie van kanker 
en in onderzoek naar diagnos-
tiek en behandeling van kanker. 
Maar er is nog altijd veel minder 
aandacht voor de gevolgen van 
het chronische karakter van de 
ziekte. Het Alpe d’HuZes-KWF 
fonds investeert in onderzoek en 
ontwikkeling van diensten voor 
mensen die leven met kanker en 
hiervoor is veel geld nodig” 
 
“Onder het motto ‘Opgeven is 
geen optie’ accepteren we geen 
beperkingen in wat we kunnen 
en zullen bereiken”, vervolgt Tom. 
“Vorig jaar kreeg ik vaak te horen 
dat zes keer de Alpe d’Huez op-
fietsen onmogelijk opgave voor 
mij zou zijn. Uiteindelijk ben ik 
zelfs zeven keer omhoog gegaan! 
Het gaat erom dat als je werke-
lijk ergens in gelooft, je onmoge-
lijke dingen kunt bereiken.” 
Samen met Martin Breedijk heeft 
Tom team SM&O (Sport, Ma-
nagement en Ondernemen) op-
gericht. “Het team bestaat uit 

Het doel voor 2010 is om 
met zijn allen tien miljoen 
euro binnen te halen en 
daar zijn nog veel dona-
teurs voor nodig. Zakelij-
ke giften zijn aftrekbaar van 
de belasting en bovendien 
krijgen bedrijven die 250 
euro of meer doneren de 
mogelijkheid om hun be-
drijfsnaam inclusief logo te 
plaatsen op een speciale en 
zeer opvallende actiepagina 
in De Castricummer in de 
week van de Alpe d’HuZes. 

Natuurlijk kunnen particu-
liere sponsors ook een do-
natie doen, geen bedrag is 
te klein. Doneren kan via de 
internetpagina www.opge-
venisgeenoptie.nl, klik aan 
de linkerkant op Actiepagi-
na’s 2010 en vul in het zoek-
veld Tom Oosterwegel of 
Dave Earnshaw in. Via Ide-
al kan men op een veilige 
manier een donatie te doen. 
100% van het sponsorgeld 
komt ten goede komt aan 
het Alpe d’Huzes/KWF-
fonds. Voor meer informa-
tie: Dave: 06-21391521/da-
venz@planet.nl of Tom 06-
42509199/tomoosterwe-
gel@live.nl.

studenten en docenten en met 
deze mix willen wij meer dan een 
ton ophalen. Dit is onmogelijk, 
en daarom is het zo leuk om het 
toch gewoon te gaan doen. Want 
alleen een dwaas blaast tegen 
de wind in, maar met zijn allen 
veranderen we zijn richting.”

Kustcamping van het jaar 
Castricum - De Kennemer 
Duincampings heeft de Award 
voor Kustcamping van het Jaar 
uitgereikt gekregen. Op 12 ja-
nuari kreeg Willemieke de Waal, 
algemeen manager, de prijs uit-
gereikt. De Kennemer Duincam-
pings, waaronder camping de 

Brand door kaars
Castricum - Zondag werd de 
brandweer gevraagd om naar de 
Prins Frederik Hendrikstraat te 
gaan. Vermoed wordt dat door 
een kaars brand was ontstaan. 
De bewoonster heeft de brand 

Lakens, Bakkum en Geversduin 
vallen, zijn sinds enkele jaren be-
zig met een verbeteringsslag. 

“Door bij innovatie de natuur 
niet uit het oog te verliezen zijn 
het campings met uitzonderlijke 
kwaliteiten.” Aldus de jury. 

geblust. De rook- en roetschade 
was zo groot dat zij enkele da-
gen elders de nacht heeft moe-
ten doorbrengen. Ook op Dijk en 
Duin was een brandje, dit keer 
aangestoken door een bewoner. 
Deze heeft het vuur vervolgens 
geschrokken gedoofd. 

Concert van La Luna in 
protestantse kerk Limmen
Limmen – De Stichting Limmen 
Cultuur organiseert op zondag 
31 januari opnieuw een bijzon-
der concert in de protestantse 
kerk. Deze keer heeft de stich-
ting een optreden geprogram-
meerd van de populaire mu-
ziekgroep La Luna. Een verfijnde 
en eigenzinnige mix van fado’s, 

chansons, jazz, pop en wereld-
muziek, gebracht door vijf ge-
passioneerde musici.
La Luna heeft een sterke repu-
tatie als het gaat om intieme, 
akoestische concerten. De huis-
kameroptredens die de groep 
sinds drie jaar geeft, leverden 
haar de Rabobank Cultuurprijs 

op. Ook in Limmen zal La Lu-
na laten horen wat haar onder-
scheidende vermogen is: een 
hartstochtelijke aanpak, overtui 
gende muziek en liefde voor uit-
eenlopende culturen. De kracht 
van La Luna komt tot uiting in 
de enorme veelzijdigheid die de 
groep ‘live’ aan de dag legt. Zan-
geres Helen Botman en haar me-
demuzikanten beperken zich be-
wust niet tot een bepaalde stijl of 
sfeer. Met speels gemak en ple-
zier wisselen ze van genre, taal 
en stijl, maar ook van instrument. 
Fraai versmolten samenzang 
kenmerkt de schat aan eigen 
songs. Het vakmanschap en de 
gedrevenheid van de muzikan-
ten, André van der Hoff (saxen, 
dwarsfluit, piano en zang), Rob 
Stoop (piano, zang en accorde-
on), Ton Nieuwenhuizen (bas en 
zang) en Andries Eleveld (drums, 
cajon en zang), scheppen de ul-
tieme omgeving voor Helen Bot-
man om haar publiek in vervoe-
ring te brengen.
Het concert begint om 15.00 uur. 
De entree bedraagt 15,00 euro. 
Kaarten reserveren: telefonisch: 
072 5052235; via e-mail: limmen-
cultuur@hotmail.com; via websi-
te: www.limmencultuur.nl.
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Motor en bromfiets leren rijden 
kan ook bij autorijschool Dennis!

Uitgeest – Lekker vrij toeren in 
de buitenlucht of in eigen tem-
po door de files heen. Motorrij-
ders weten wel wat de voorde-
len van hun voertuig zijn. Maar 
zij zijn wel kwetsbaarder in het 
drukke verkeer, dus een gede-
gen rijopleiding is noodzakelijk. 
Bij Autorijschool Dennis bijvoor-
beeld. Want naast het leren rij-
den in een personenauto wordt 
bij deze rijschool nu ook motor- 
en bromfietsrijles aangeboden. 
Twee gediplomeerde instruc-
teurs staan klaar om de kandida-
ten te begeleiden naar een ge-
slaagd examen. 
Autorijschool Dennis heeft in 
ruim dertig jaar een uitsteken-
de naam opgebouwd in de ge-
hele regio. Eigenaars zijn Ma-
ry van Gaalen en Gerard Albrink. 
Zij spelen met de uitbreiding van 
activiteiten slim in op de wetge-

ving die het theorie- en praktijk-
examen voor bromfietsen per 1 
maart verplicht stelt. Dit geldt 
ook voor de brommobiel. Daar-
naast kan men hier nu ook leren 
motorrijden met een professio-
nele instructeur. 
Mary: “Voordat de eerste mo-
torrijles kan plaatsvinden, moet 
je eerst in het bezit zijn van een 
autorijbewijs of een theoriecerti-
ficaat voor de motor. Maar een 
motor is wel eventjes iets anders 
dan een auto. De eerste motor-
rijlessen worden gegeven op 
een parkeerterrein en staan in 
teken van voertuigbeheersing. 
De kandidaten leren om hun ba-
lans te vinden en de motor te be-
dienen. Schakelen doe je met je 
voet en voor koppelen, remmen 
en gas geven gebruik je je han-
den. Daar moeten veel mensen 
even aan wennen. Via een zoge-

naamd oortje in de helm houdt 
de instructeur contact met de 
leerling. Daarna gaat de instruc-
teur met twee aspirant-motorrij-
ders de weg op.” 
Deelnemers kunnen de theo-
rie voor het bromfietsexamen 
zelf bestuderen of lessen vol-
gen op de rijschool. Rijschool 
Dennis heeft een modern the-
oriecentrum met de nieuwste 
lesmethode. “Na het behalen 
van het theorie-examen voor de 
bromfiets volgt het praktijkexa-
men dat in twee delen is opge-
deeld”, vertelt Mary. “Tijdens de 
eerste twee lessen wordt aan-
dacht besteed aan voertuigbe-
heersing, verkeersdeelneming 
en kijktechniek. In de twee vol-
gende lessen wordt de verkeers-
deelneming verder uitgewerkt. 
Wie slaagt mag met het brom-
fietsrijbewijs ook snorfiets rij-
den.” Voor wie auto wil leren rij-
den biedt Autorijschool Dennis 
verschillende opleidingen aan. 
“De rijschool heeft in totaal vijf 
instructeurs die opleidingen op 
maat kunnen geven.”
Autorijschool Dennis is aange-
sloten bij Bovag en voldoet dus 
aan strenge kwaliteitseisen en 
de Bovag-gedragscode. “Mocht 
er iets misgaan tussen de klant 
en de rijschool, dan wordt er be-
middeld”, besluit Mary. “Onaf-
hankelijke deskundigen komen 
samen met de klant en de rij-
schoolhouder tot een oplossing. 
Je geld kwijt raken door een fail-
lissement bijvoorbeeld is er niet 
bij.” Kijk voor meer informatie 
op www.rijschooldennis.nl of bel 
0251-312117/06-51270203. 

Dilemmia in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 23 janua-
ri treedt de band Dilemmia op 
in Live Café de Balken. Dilem-
mia is een vijfkoppige, energie-
ke blues-rockcoverband uit de 
IJmond. De band is ruim drie 
jaar geleden opgericht met als 
voornaamste doel het podium zo 
vaak mogelijk te betreden om zo 
het publiek en zichzelf een top-
avond te bezorgen. 

Hun repertoire is breed: Police, 
Herman Brood, Dire Straits en 
nog vele andere hits van top-
bands. Zaterdag 23 januari is het 
gewoon weer feest in Café De 

Apotheker met dj dj Romano. 
Zaterdag 23 januari gaat zo-
als altijd ook het dak eraf in Bar 
Dancing Buona Sera Uitgeest 
met dj Arwin. De Balken en Bu-
ona Sera zijn elke zaterdag open 
tot 4.00 uur. 

Nieuwe ronde subsidie 
aanschaf zonnepanelen
Castricum - Het is weer zo ver; 
eind februari gaat de landelij-
ke subsidieregeling voor zonne-
energie weer open. Deze sub-
sidie wordt door MEC koste-
loos aangevraagd. En net als vo-
rig jaar geldt de regeling, wie het 
eerst komt wie het eerst maalt, 
dus op is op. MEC wist vorig 
jaar een 100% score te beha-
len met zijn subsidieaanvragen. 
Dus mocht wie interesse heeft 
in zonne-energie, doet er goed 
aan nu een vrijblijvende offer-
te aan te vragen. Na goedkeu-
ring van de aanvraag heeft men 
1,5 jaar de tijd om het systeem te 
plaatsen. En als de panelen za-
kelijk worden aangeschaft komt 
men ook in aanmerking voor een 
duurzame energie-investerings-
aftrek (EIA) bovenop de gewone 
investeringsaftrek, waardoor het 
nog aantrekkelijker wordt.
MEC merkt dat, naast de men-
sen die sowieso weten dat zon-
ne-energie een goede investe-
ring is, de nieuwsgierigheid toe-
neemt. Eigenaar Mark Meijne: 
“Elke keer als we aan het mon-
teren zijn, spreek je weer voor-
bijgangers die een hoop vragen 
hebben. Dus ook wie alleen maar 
nieuwsgierig is, kan altijd een af-
spraak maken om te komen kij-

ken in de showroom van de leve-
rancier van MEC, gewoon hier in 
Castricum. Daar kan u op uw ge-
mak al uw vragen stellen en de 
materialen bekijken waarmee we 
werken. Alle technologieën heb-
ben we in huis.” 
De innovaties van de systemen 
gaan maar door en de prijzen 
staan onder druk waardoor het 
steeds goedkoper wordt om een 
systeem aan te schaffen. “Door 
ons grote assortiment is er voor 
ieder dak wel een systeem sa-
men te stellen. Ook een inbouw-
systeem, in plaats van dakpan-
nen behoort tot de mogelijkhe-
den. En laten we eerlijk zijn, het 
is goed om het milieu een handje 
te helpen, maar als je er elektri-
citeit mee kan besparen en daar-
door geld kan verdienen, dan 
is de keus toch helemaal niet 
moeilijk? Zeker niet als je weet 
dat de olieprijzen alweer flink 
aan het stijgen zijn en de aan-
komende prijsdaling van kor-
te duur is. In feite koop je in een 
keer voor dertig jaar stroom en 
je betaalt maar voor twaalf jaar.” 
Wie geïnteresseerd is, kan con-
tact opnemen met Mark Meijne 
op tel.: 0251-674268 of mobiel, 
0622222771. Of stuur een e-mail 
naar meijne@casema.nl. 

‘Lekker in je vel in acht weken’
Regio - Effectief afvallen lukt 
niet zonder bewegen en pret-
tig bewegen lukt niet zonder ge-
zond eten. Om te weten hoe men 
dus gezond, verantwoord, lekker 
maar vooral op een prettige ma-
nier kunt afvallen, nodigen fit-
nessclub Fit4lady en gewichts-
consulentenpraktijk Weight So-
lutions vrouwen uit om mee te 
doen aan de workshop ‘Lekker in 
je vel in acht weken’. Er is ruimte 
voor vijftien dames.
De workshop start op donder-
dagavond 28 januari bij Fit4lady 
in Limmen. Gewichtsconsulen-
te Ineke Earnshaw begeleidt de 
deelnemers die avond bij het 
opstellen van een persoonlij-
ke doelstelling. Daarnaast is er 
een lezing over gezonde voe-
ding en ontvangt men een basis-

menu dat is afgestemd op de li-
chaamssamenstelling. 
Vervolgens gaan de dames vier  
weken met dat plan aan de slag. 
Gedurende die vier weken kun-
nen zij onbeperkt bewegen bij 
Fit4lady op dagen en tijden die 
het beste uitkomen. De trainsters 
van Fit4lady geven professionele 
begeleiding en indien gewenst is 
er de mogelijkheid om te wegen 
en de resultaten te controleren.
Op donderdagavond 25 febru-
ari is er een evaluatiebijeen-
komst. Resultaten worden beke-
ken, nieuwe doelstellingen op-
gesteld, ervaringen uitgewisseld 
en Ineke Earnshaw geeft een le-
zing over ‘motivatie’ waardoor ie-
dereen weer enthousiast en ge-
motiveerd de volgende vier we-
ken aan de slag kan gaan. Dat 

wil zeggen; onbeperkt en onder 
begeleiding bewegen bij Fit4lady 
en het opvolgen van de voe-
dingsadviezen in de breedste zin 
van het woord.

De afsluiting vindt plaats op don-
derdagavond 25 maart. Er wordt 
gekeken naar de resultaten en 
men krijgt advies voor de toe-
komst. De kosten zijn 112,- euro. 
Wie al lid is van Fit4lady dan zijn 
de kosten 72,- euro. Dit is inclu-
sief het materiaal dat men voor 
de workshop nodig hebt. En-
thousiast? Aanmelden kan bij Fit-
4lady, De Drie Linden 3, www.fit-
4lady.nl of 06-22214029. Weight 
Solutions is gevestigd op de Kor-
te Cieweg 8 in Castricum, www.
weightsolutions.nl, info@weight-
solutions.nl of 06-52662676. 

Haïtibrood eten om slachtoffers te helpen
Castricum - Om de slachtof-
fers van de aardbeving op Ha-
iti te helpen verkoopt Bakke-
rij Brakenhoff in Castricum een 

speciaal ‘Haïtibrood’ waarvan 50 
cent rechtstreeks naar Haïti gaat. 
Winkelmedewerkster Jeanette 
Blokdijk heeft al jaren persoon-

lijk contact met vrienden op Ha-
iti, die ze tijdens een vakantie 
heeft leren kennen. Het Haïti-
brood is te koop voor 2,00 euro. 
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CDA afdeling Castricum 
wint een campagnefiets
Castricum - Op de nieuwjaars-
receptie van het CDA Noord-

Holland, die dit jaar in Obdam 
werd gehouden, kon na afloop 

Opbrengst van Sam’s 
kledingsactie Limmen
Limmen – Vorig jaar heeft het 
kledingdepot aan de Visweg 20 
ruim 7.500 kg kleding ingeza-
meld. In totaal haalde Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood 
vorig jaar ruim 3,1 miljoen kle-
ding op. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat naar 
de projecten van Cordaid Men-
sen in Nood. Het grootste deel 

gaat naar een project in Kenia 
waar mensen geholpen worden 
om periodes van droogte beter 
door te komen. Op www.sams-
kledingactie.nl vindt men meer 
informatie over Sam’s Kleding-
actie. Het is het hele jaar moge-
lijk kleding, dekens of ander tex-
tiel langs te brengen op de Vis-
weg 20 in Limmen.

Vragen rond stijging van 
werkloosheidsuitkeringen
Castricum – De lokale partij 
CKenG maakt zich zorgen over 
de stijging van het aantal wer-
keloosheidsuitkeringen in de ge-
meente. “Het aantal mensen in 
de ww is in het derde kwartaal 
van 2009 dramatisch, met 25%, 
gestegen ten opzichte van het 
kwartaal ervoor”, zegt Bert Me-
ijer. Castricum staat niet alleen. 
Alle gemeenten in Nederland 
worden geconfronteerd met stij-
gingen van het aantal werkzoe-
kenden. “Wij hebben al eerder 
vragen gesteld over de gevolgen 
van de kredietcrisis voor Cas-
tricum, maar het antwoord was 
toen dat de kredietcrisis geen in-
vloed zou hebben op de inwo-
ners. Blijkbaar is niets extra’s 
ondernomen om deze stijging te 
voorkomen.” Volgens het college 
is een individuele gemeente niet 
in staat de stijging van de werk-
loosheid en het beroep op een 
werkloosheidsuitkering te voor-
komen als er sprake is van een 
mondiale crisis. “Wij zijn hierbij 
afhankelijk van maatregelen van 

de landelijke overheid. Hiernaast 
proberen wij samen met de an-
dere gemeenten in de regio de 
krachten te bundelen om zoveel 
mogelijk een perspectief te blij-
ven bieden aan de werkzoeken-
den.” De uitkeringen op grond 
van de Werkloosheidswet wor-
den betaald door de UWV, maar 
er wordt verwacht dat het aan-
tal personen dat een beroep 
doet op een bijstandsuitkering 
ook zal toenemen. En die uitke-
ringen worden betaald uit de ge-
meentepot. Het college: “In 2009 
is het aantal personen uit Castri-
cum dat een beroep doet op de 
bijstand met circa 5% gestegen 
en dat zijn zes personen. Lan-
delijk is de stijging 6%. Dit aan-
tal zal de komende periode blij-
ven toenemen. In de door de ge-
meenteraad vastgestelde begro-
ting van 2010 is dat ook gesigna-
leerd. Wij verwachten nog dat de 
bijstandsuitgaven 2009 gedekt 
kunnen worden uit het rijksbud-
get en ontvangsten als gevolg 
van debiteuren.”

van de traditionele toespraak 
van de voorzitter - Reginald Vis-
ser – de uitslag van de door het 
provinciale bestuur uitgeschre-
ven prijsvraag bekend gemaakt 
worden. Er waren een bakfiets 
en twee ‘gewone’ fietsen te win-
nen. Alle drie ruim voorzien van 
CDA logo’s om de zichtbaarheid 
tijdens de verkiezingscampagne 
optimaal te laten zijn.
Van de 62 afdelingen in Noord-
Holland waren door de jury vier 
afdelingen genomineerd voor de 
prijzen. 

De afdeling Castricum won een 
van de twee fietsen, die onder 
luid applaus van de aanwezigen 
door de lijsttrekker Marianne 
Zonjee-Zonneveld in ontvangst 
werd genomen. Zij kreeg de fiets 
uit handen van de gedeputeerde 
van Noord-Holland Jaap Bond, 
die Marianne veel succes wens-
te met de uitvoering van het be-
kroonde campagneplan.

IJmond Popprijs 2010

Bands kunnen zich nog 
aanmelden tot 1 februari
Regio - De inschrijvingen voor 
de nieuwe editie van de IJmond 
Popprijs lopen weer goed. Elke 
muzikant of band die zich nog 
wil inschrijven kan dit nog doen 
tot en met 1 februari door een 
profiel aan te maken via www. 
ijmondpop.nl. 
Er zijn wel enkele criteria waar 
bands aan moeten voldoen: zo 
moeten ze afkomstig zijn uit de 
regio IJmond (IJmuiden, Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest 
of Castricum). Ook een vereiste 
is dat de bands eigen werk spe-
len. Jonge, aanstormende bands 
krijgen voorrang bij de selectie. 
Er is plek voor 18 bands. 
De voorrondes zullen plaats-
vinden in de drie subsidiëren-
de gemeenten, te weten het Wit-

te Theater te IJmuiden op 3 april, 
de Nozem en de Non te Heems-
kerk op 20 maart en Cultureel 
Cafe Camille te Beverwijk op 27 
maart.
Het doel van de wedstrijd is om 
jonge bands een kans te geven 
zich te profileren op een pro-
fessioneel podium. En met de te 
winnen prijzen krijgen bands de 
mogelijkheid zich verder te ont-
wikkelen op verschillende gebie-
den. De winnaar van 2009 was 
Sweet Empire. Deze band gaat 
binnenkort opnames maken in 
de popbunkerstudio en heeft in-
middels ook al een contract met 
blackdeath records en is verte-
genwoordigd op de compilatie 
cd van disconnectdisconectre-
cords.

De IJmond Popprijs is een ini-
tiatief van Beeckestijn Pop en 
Young Art festival. Er zijn bij de 
derde editie van de IJmond Pop-
prijs weer meer prijzen te winnen 
dan voorheen. 
Tijdens de finale op 29 april kun-
nen bands de volgende optre-
dens in de wacht slepen: Beec-
kestijnpop hoofdpodium, Beec-
kestijnpop Oxypodium, het 
Young Art Festival, de Nozem en 
de Non en Wijkerpop. Daarnaast 
is er twee keer studiotijd te win-
nen, een website en een fotose-
ssie. Alle reden voor bands om 
zich aan te melden dus. 
Bands krijgen na 1 februari te 
horen of ze geselecteerd zijn. 
Meer info en het reglement is te 
vinden op www.ijmondpop.nl.

Een supereinde ‘Boeken voor 
Boeken’-actie Rembrandtschool
Akersloot - Dinsdagochtend 
was de actie ‘Boeken voor Boe-
ken’ op de Rembrandtschool ge-
stopt en tevens de uitreiking na-
mens de Telefoongids. De span-
ning bij de leerlingen was groot, 
want hoeveel gidsen zouden er 
totaal opgehaald zijn? En wel-
ke klas had de meeste gidsen 
en dus gewonnen? De strijd tus-
sen groep 7 en 8 was tot dins-
dagochtend nog voelbaar. Er 
zijn in totaal 1568 gidsen opge-

haald waarmee de school een 
cheque van 313,60 euro heeft 
verdiend. Dit mag besteed wor-
den aan nieuwe leesboeken voor 
alle leerlingen. Groep 8 heeft uit-
eindelijk met 313 gidsen gewon-
nen en kreeg van De Telefoon-
gids de bekende zitzak voor in 
hun klas. Op de foto staan links: 
Birgit Ranzijn (directrice Rem-
brandtschool) en rechts: Naj-
wa Lamnadi (projectcoördinator 
‘Boeken voor Boeken’).

VVD Castricum op werkbe-
zoek bij Forte Kinderopvang
Castricum - Op maandag 18 ja-
nuari bracht een delegatie van 
de VVD Castricum (Inge Ruijm-
gaart, Fred Weda en Menno Ha-
ga) een bezoek aan de Stich-
ting Forte Kinderopvang in Cas-
tricum.
De directeur van Forte, Esther 
Hollenberg, gaf een uitgebrei-
de en interessante uitleg over 
de huidige situatie van de peu-
terspeelzalen, de kinderdagver-
blijven en de buitenschoolse op-
vang.

Zo’n 40 jaar geleden werd in 
Castricum het eerste openbare 

kinderdagverblijf in Noord-Hol-
land opgericht. Eén van de initi-
atiefnemers toen was oud-VVD-
raadslid Marianne Bijvoet. 
Esther Hollenberg: “Forte heeft 
diverse vestigingen in Castricum, 
zoals de Kinderdagverblijven ‘De 
Vuurtoren’ en ‘Het Zandkasteel’ 
en in Limmen het Kinderdagver-
blijf ‘Eigen Wijs’. Ook in Heiloo en 
Bergen zijn kinderdagverblijven 
gevestigd. Bovendien heeft For-
te in Castricum en Limmen op 
een vijftal locaties Buitenschool-
se Opvang. De organisatie heeft 
meer dan 160 medewerkers in 
dienst en is dus een belangrij-

ke werkgever in de gemeente. 
Ook biedt de Stichting veel sta-
geplaatsen aan jonge mensen in 
opleiding”.

Inge Ruijmgaart, woordvoeder 
kinderopvang VVD Castricum: 
“Wij vinden goede en betaalba-
re kinderopvang een belangrijke 
voorwaarde voor meer arbeids-
deelname van vrouwen. Het is 
belangrijk voor de economische 
zelfstandigheid van vrouwen.” 
De VVD vindt het belangrijk dat 
gezinszorg en carrière kunnen 
samengaan. 
Menno Haga, plaatsvervangend 
fractievoorzitter: “Wij zijn blij met 
de goede kinderopvang die er in 
Castricum is. Nieuwe ontwikke-
lingen zullen we graag onder-
steunen!”

Tips voor de redactie kunt u mailen naar: info@castricummer.nl
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Donateursconcert Emergo 
Castricum - Op zaterdag 23 ja-
nuari geeft muziekvereniging 
Emergo haar jaarlijkse dona-
teursconcert in het Jac. P. Thijsse 
College. Het concert begint om 

20.00 uur en is gratis toeganke-
lijk voor donateurs.

Op verzoek van een aantal mu-
ziekverenigingen, waaronder 

Castricum – Op 27 januari van 
14.15 tot 16.15 uur is er een the-
mamiddag ‘Open Office’ op de 
bovenverdieping van de biblio-
theek. Met OpenOffice.org kan 
men probleemloos al de bestaan-
de Word-, Excel- en Powerpoint- 
documenten openen, bewerken 
en opslaan. Tijdens de informa-
tiemiddag wordt aandacht be-
steed aan de diverse onderdelen 
en de vergelijking met Microsoft 
Office. Opgave bij Stichting Wel-
zijn Castricum, Geesterduinweg 
5, tel. 656562.De kosten (5 euro) 
dienen bij aanmelding te worden 
betaald. De Stichting is geopend 
van 9.00-12.30 en op maandag- 
en woensdagmiddag van 13.30 – 
15.30 uur.

Themamiddag 
‘Open Office’

Motie op de bouw-
plannen Duin en Bosch
Castricum - GroenLinks en 
fractie Glass hebben een motie 
ingediend over de projectont-
wikkeling op Duin en Bosch. 
Aan het woord is Rob Glass, na-
mens de beide fracties. “Vanwe-
ge de kapitaalsintensieve inves-
teringen in de zorg en monu-
menten is het aantal nieuw te 
bouwen woningen in de recent 
gepresenteerde concept-struc-
tuurvisie behoorlijk uitgebreid 
ten opzichte van het in 2006 door 
de raad goedgekeurde master-
plan.”  
“Terwijl in het masterplan totaal 
179 woningen waren opgeno-
men in verschillende prijscate-
gorieën, worden we nu gecon-
fronteerd met 230 woningen, al-
len in de vrije sector. Daarbij is 
het aantal appartementen sterk 
verminderd ten gunste van de 
duurdere grondgebonden wo-
ningen.” De raadsfracties vre-
zen voor een te grote aantasting, 
vooral nu ook het hertenkamp 
en de locatie bij de werkplaat-
sen, een monument, als bouwlo-
catie worden genoemd. “Ook het 
weglaten van woningen in de so-
ciale sector is een moeilijk punt.” 

De fracties onderkennen het be-
lang van de zorgplannen in ver-
band met de positieve effec-
ten op de werkgelegenheid. 
“Het college heeft al toegezegd 
dat het aantal van 230 wonin-
gen het absolute maximum is 
en er wordt door de initiatiefne-
mer een bijdrage van tenminste 
575.000 euro in het gemeente-
lijke fonds voor sociale woning-
bouw gestort.”

Omdat er, in verband met mo-
gelijke externe invloeden, geen 
zekerheid geboden kan wor-
den over de ambitieuze uitbrei-
dingsplannen van de zorg, van 
450 naar 600 bedden, willen bei-
de raadsfracties dat het daad-
werkelijke woningbouwvolu-
me wordt afgestemd op werke-
lijk te realiseren uitbreiding van 
de zorg. Ook willen zij dat bij de 
fasering van de bouwplannen 
de meest gevoelige locaties als 
laatste aan de beurt komen, zo-
dat bij het verminderen van de 
zorgplannen deze locaties zo-
veel als mogelijk worden ontzien. 
De motie wordt donderdag in de 
raadscarrousel behandeld.

JCKenG haalt handteke- 
ningen op voor nachttrein
Castricum - Op zaterdag 30 ja-
nuari zal JCKenG (de Jongeren-
afdeling van Castricum Kern(en) 
Gezond) een handtekeningen-
actie houden voor de nachttrein 
die tussen Amsterdam en Alk-
maar gaat rijden. De nachttrein 
gaat rijden via Haarlem en zal, 
zoals het er nu voorstaat, niet in 
Castricum stoppen. 
Op 8 februari vindt in Haarlem 
een overleg plaats in het provin-
ciehuis over de nachttrein. Dit 
gesprek vindt plaats op initiatief 
van de SP. 
Wilco van Pel, voorzitter van JC-
KenG heeft het initiatief geno-
men om een handtekeningen-

actie op touw te zetten om de 
nachttrein ook in Castricum te 
laten stoppen. Deze handteke-
ningen worden 8 februari om 
13.00 uur uitgereikt in het pro-
vinciehuis. JCKenG verzamelt de 
handtekeningen bij het winkel-
centrum Geesterduin, het station 
en op de Brink. 

Wie dit initiatief wil steunen kan 
op 30 januari vanaf 10.00 uur 
naar Geesterduin, het station of 
de Brink komen om een handte-
kening te zetten. Ook is het mo-
gelijk om een handtekening te 
plaatsen op dee hyvespagina: 
jongerencastricum.hyves.nl.

Juf Marlou Emmerik 
viert 25-jarig jubileum
Castricum - Juf Marlou Emmerik van de Augustinusschool vierde vo-
rige week woensdag haar 25-jarig jubileum als juf. Zij werd opgehaald 
door haar eigen klas, groep 1/2b en daarna verrast door de hele school 
met allerlei liedjes, toneelstukken en cadeaus. 

Alexander Pechtold 
steunt D66 Castricum
Castricum - In het gebouw van 
de Tweede Kamer gaf D66 af-
gelopen zaterdag het startschot 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. De eerste drie kandida-
ten van D66 Castricum namen 
van de gelegenheid gebruik om 
het verkiezingsprogramma aan 
Alexander Pechtold te presen-
teren. 
Met landelijk ongeveer 3400 
mensen die verkiesbaar zijn voor 
een plaats in de gemeenteraad 
en een deelname in zóveel ge-
meenten dat maarliefst 80% van 
de Nederlanders op D66 kan 
stemmen gaat D66 op weg naar 
de verkiezingen van 3 maart. In 
het gebouw van de Tweede Ka-
mer werd de officiële aftrap ge-
geven voor de verkiezingscam-
pagne, maar onder de 500 aan-
wezige D66ers was duidelijk te 

merken dat de voorbereidingen 
al lang en breed zijn begonnen. 
Datzelfde geldt voor D66 Cas-
tricum. Alle formaliteiten voor 
deelname in de gemeente Cas-
tricum zijn rond, de 15 kandida-
ten op de lijst zijn druk bezig en 
er ligt inmiddels een klinkend 
verkiezingsprogramma. Tussen 
de formaliteiten op de campag-
nestartdag door kregen de num-
mers één, twee en drie van D66 
Castricum, Marcel Steeman, Ma-
riska ElOuni en Hilbrand Klijn-
stra de gelegenheid om het ver-
kiezingsprogramma te over-
handigen aan Alexander Pech-
told. Pechtold steunt de Castri-
cummers van harte in de verkie-
zingsstrijd en gaf aan ervan uit te 
gaan dat D66 straks weer goed 
vertegenwoordigd zal zijn in de 
Castricumse raad.

V.l.n.r. Hilbrand Klijnstra (3), Mariska ElOuni (2), Alexander Pechtold en 
Marcel Steeman (lijsttrekker).

Emergo, wordt er dit jaar voor 
het eerst een concours gehou-
den waarbij er lichte muziek ge-
speeld moet worden in plaats van 
de gebruikelijke ‘klassieke’ wed-
strijdstukken. Er wordt namelijk 
vaak gedacht dat lichte muziek 
makkelijk zou zijn om te spelen. 
Maar niets is minder waar. Emer-
go is dan ook zeer vereerd dat zij 
mag deelnemen aan dit eerste 
concours voor lichte muziek in 
Nederland.

Om alvast een voorproefje te ge-
ven staat het donateursconcert 
van Emergo in het teken van de 
lichte muziek. Elke formatie doet 
dat op haar eigen manier. Bege-
leid door lichtbeelden treden al-
le formaties op deze avond: het 
jeugdorkest, het koperkwin-
tet, de brassband, en het fanfa-
re-orkest. Het concert wordt af-
gesloten met een optreden van 
een formatie die na vele jaren 
weer opnieuw leven is ingebla-
zen door een aantal enthousias-
te leden: de bigband.

Akersloot - Bibliotheek Kenne-
merwaard locatie Akersloot or-
ganiseert tot en met 29 janua-
ri een verkoop van afgeschre-
ven boeken voor volwassenen 
en jeugd. 
De boeken worden verkocht voor 
1,00 euro per stuk. De verkoop 
vindt plaats tijdens de openings-
uren. De bibliotheek is gelegen 
aan de Rembrandtsingel 1.

Afgeschreven 
boeken verkoop
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Akersloot teleurgesteld in Ra-
bobank Noord-Kennemerland
Particulieren, ondernemers en verenigingen zijn teleurgesteld in Rabobank Noord-Kennemerland. De Ra-
bobank maakte vanaf begin september langzamerhand bekend dat zij haar servicekantoren in Akersloot en 
Egmond-Binnen zou gaan sluiten. Diverse initiatieven voor behoud van de kantoren werden door de bank 
lovend ontvangen, maar de uiteindelijke uitkomst stond voor de Rabobank vooraf alvast: sluiten is de enige 
optie. Op 30 december konden particulieren en ondernemers voor het laatst gebruik maken van de bank, 
waar menig beginnend spaarder zijn financiële avontuur ooit begon. Het was niet in één klap over in Akersloot. 
Waar eerst nog 20 tot 25 personen dagelijks konden werken, is door fusies steeds meer dienstverlening 
vanuit Akersloot vertrokken. Omstreeks 2001 heeft het servicekantoor zijn intrede gedaan. Dit hield vooral 
in: mensen verwijzen, uitleggen aan hoogbejaarden hoe ze moeten pinnen, want geld opnemen aan de balie 
was uit den boze! Vragen nee, afspraken maken en het liefst op het praktisch onbereikbare kantoor aan de 
Dorpsstraat in Castricum. Alle parkeerplaatsen in de wijde omgeving staan dag en nacht vol. Redenen voor 
het sluiten worden opgegeven als te weinig bezoekers in de servicekantoren. De gemiddelde wachttijd be-
droeg in Akersloot ongeveer 15 minuten. Waar in het verleden vijf balies waren, was nu nog slechts één balie 
beschikbaar en dan wel alleen ‘s middags. Niet echt klantvriendelijk voor een bank die stelt dit wel hoog in het 
vaandel te hebben staan. Commercieel directeur Minnema laat met mooie statistieken zien hoe de behoefte 
van de klant de laatste jaren is gewijzigd. Hiervoor kun je als toehoorder alleen afgaan op hun cijfers, die niet 
openbaar zijn. Ook de kosten voor het openhouden van de kantoren worden niet overlegd. Dit alles maakt 
het onmogelijk om de beslissing van de Rabobank met eigen inzicht te kunnen beoordelen. Daarnaast wordt 
gesuggereerd dat de sluiting in goed overleg heeft plaats gevonden met dorpsraden en de eigen ledenraad. 
Dat blijkt een eenzijdige mededeling te zijn geweest. De Akersloters storen zich dan ook aan de positieve 
draai die de Rabobank probeert te geven aan deze beslissing. Het bestuur van de Ondernemers Vereniging 
Akersloot (OVA) heeft geprobeerd om de voorziening voor Akersloot te behouden. Dat er geen medewerkers 
actief zouden blijven, stond voor de OVA vooraf vast, maar dat de bank ook alle overige services zou afschaf-
fen, werd hen pas half november 2009 duidelijk. Tijdens een zakelijk overleg georganiseerd door de Rabobank 
op initiatief van de OVA op 9 december waren helaas weinig ondernemers die hun zorgen kwamen uitspreken 
tegenover de bank. Wellicht had dit te maken met de korte termijn waarop dit alles werd georganiseerd. Deze 
avond werd duidelijk dat er geen brievenbus blijft voor acceptgiro’s en overige post, geen afstortmogelijk-
heid voor sealbags en geen digitaal klantenloket. Positief is dat er op verzoek van de OVA voor weekenden 
een storingsdienst aan de geldautomaat wordt gekoppeld. Tot slot is er tijdens de bijeenkomst verzocht om 
spreekuren te organiseren voor de oudere inwoners van Akersloot. De eerste zitting is geweest, en deze zal 
een maandelijks karakter krijgen. Grote bezorgdheid leeft er bij de diverse gebruikers van de nachtkluis, nu zij 
zijn genoodzaakt om uit te wijken naar andere Rabobank filialen. Zij vrezen voor hun veiligheid tijdens deze 
transacties. De informatievoorziening vanuit de bank naar de klanten is ondermaats geweest. Niemand weet 
waar ze heen moeten met acceptgiro’s, sealbags of overige vragen. De bank heeft al te kennen gegeven dat 
dit inderdaad beter had gemoeten, maar beterschap blijft tot op heden uit.
De enige die baat blijkt te hebben bij het sluiten van de Rabobank in Akersloot lijkt Rabobank IJmond-Noord 
te zijn. Al diverse ondernemers en tientallen particulieren hebben hun rekeningen al laten overschrijven naar 
dit onderdeel van de Rabobank met een filiaal in Uitgeest. 
Rob Dekker, voorzitter OVA. (Ingekort door de redactie)

Fietspaden en sneeuw- 
en gladheidsbestrijding
Wij, Bestuur Fietsersbond Castricum, zijn heel tevreden over de sneeuw- en gladheidsbestrijding in de ge-
meente Castricum wat betreft de fietspaden. Ze kunnen het NOOIT iedereen naar de zin maken, laten we dat 
vaststellen! Maar ze, en daar bedoelen we de mensen van de gemeente mee, hebben dag en nacht gewerkt 
om ons als fietsers redelijk te kunnen laten fietsen. (Laten we dat dan ook wat vaker doen).
Hulde en hartelijk dank en ga zo door. Omliggende gemeenten kunnen hier nog een voorbeeld aan nemen!
Fietsersbond Castricum 

Jongens helpen omgevallen man
De jeugd wordt tegenwoordig veel verweten. Op straat rondhangen, veel lawaai maken en niets nuttigs doen. 
Dat het gelukkig anders is, hebben de jongens van volleybalvereniging Croonenburg aangetoond.
Na afloop van de zaterdag thuiswedstrijden van de eerste teams van volleybalvereniging Croonenburg, gingen 
Jesper Duin, Elmar Hoberg, Auke Pauzenga en Robin Molenaars van het Jongens B-team naar huis, vergezeld 
door Ivanka Kramer van de meisjes B. Onderweg ontdekten ze een oude man in een plas met water. Hij was 
met zijn scootmobiel omgevallen. De man had veel pijn, waardoor hij niet meer overeind kon komen. De jon-
gens kwamen in actie en hebben de man overeind geholpen. Elmar en Jesper zijn met de man mee naar zijn 
huis gegaan, omdat ze er niet zeker van waren of het wel goed met hem ging. Jesper heeft zijn naam en tele-
foonnummer genoteerd, zodat hij hem de volgende dag nog kon bellen of hij wel op kon staan. Jesper heeft 
hem de volgende dag gebeld en hoorde dat hij nog wel pijn had, maar dat het wel redelijk met hem ging.
Deze jongens verdienen een groot compliment dat ze deze man hebben geholpen en weer thuis hebben 
gebracht.
Arjen Pauzenga. Voorzitter Croonenburg en vader van een van de redders.

De Stichting Dierenambulance Kennemerland 
heeft als belangrijkste taak het vervoeren van 
gevonden, gewonde en overleden dieren in de 
regio Kennemerland (Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum, Akersloot, Limmen, Uitgeest en Vel-
sen-Noord). 
De dienstverlening wordt 24 uur per dag en zeven 
dagen per week uitgevoerd.
De organisatie bestaat uit een bestuur van vijf 
personen en een enthousiaste groep van 55 
vrijwilligers. 

Voor de dagelijkse coördinatie van de werkzaamhe-
den zijn wij op zoek naar een 

operationeel manager
Je functie
Leiding en sturing geven aan de vrijwilligers. Het 
realiseren van een hoge mate van tevredenheid bij 
klanten, vrijwilligers en organisaties in het dieren-
welzijn. Het voeren van een efficiënte en effectieve 
dienstverlening op basis van heldere en uniforme 
processen. Het werven, boeien en binden van vrijwil-
ligers in samenwerking met het bestuur. Invulling 
geven aan invoelend leiderschap in een non-profit 
organisatie. 

Resultaatgebieden met activiteiten
Stuurt op klantbediening, conform uniform beschre-
ven processen, draagt zorg voor een goed functione-
rende personele organisatie, een efficiënte 24 uurs 
bezetting en een goede interne communicatie. Voert 
hierover regelmatig overleg met het bestuur en de 
vrijwilligers.
Stuurt op samenwerking tussen vrijwilligers en 
collega organisaties in het dierenwelzijn, inspireert 
en coacht in het functioneren, enthousiasmeert en 
stimuleert de vrijwilligers, voert selectiegesprekken 
met nieuwe vrijwilligers, eventueel samen met een lid 
van het bestuur.
Initieert en geeft effectief sturing aan veranderings-
processen en vervult daarbij een voorbeeldfunctie,
draagt zorg voor en is alert op klanttevredenheid,
volgt klachtafhandeling en verbeteracties in de kwali-
teit van de dienstverlening.

Tot je persoonlijk eigenschappen behoren
Sociale vaardigheden
Leidinggevende capaciteiten 
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden

Opleiding
MBO/HBO niveau
Bereidheid tot het volgen van de benodigde cursus-
sen (dierenambulancemedewerker, communicatie-
cursus,  centralistencursus, dierenpensionhouder).

Werktijden
40 uur per week
Flexibele werktijden. In overleg worden werktijden 
vastgelegd.

De functie biedt een grote mate van vrijheid en vergt 
het daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheids-
gevoel. Kandidaten dienen in de regio Noord-Holland 
woonachtig te zijn.

Geïnteresseerden in deze functie kunnen hun 
handgeschreven sollicitatie voorzien van CV  sturen 
naar Stichting Dierenambulance Kennemerland, 
t.a.v. mevr. M.C.A. van Driel, Postbus 79, 1960 AB  
Heemskerk. 
mail adres info@dierenambulancekennemerland.nl

Stichting 
Dierenambulance 
Kennemerland
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VIOS turnsters vallen 
opnieuw in de prijzen
Castricum - Zaterdag en zon-
dag 16 en 17 januari hebben de 
selectieturnsters van VIOS hun 
tweede competitiewedstrijd van 
dit seizoen geturnd in Beverwijk. 
Van de twee wedstrijden telde 
het hoogste plaatsingscijfer voor 
doorstroming naar de finale.
De vorige wedstrijd hebben de 
meisjes al supergoed gepres-
teerd en deze keer hebben ze la-
ten zien dat ze stabiel en op ni-
veau turnen, want opnieuw vie-
len veel turnsters in de prijzen.
In de categorie instap niveau 10 
turnden Nicole v.d. Toorn, Gaby 
van Burgel, Stijne de Winter en 
Patrice Brakenhoff. Nicole turn-
de op alle toestellen de sterren 
van de hemel en dit resulteer-
de in goud. Gaby turnde ook een 

goede wedstrijd en werd zeven-
de. Stijne liet vier mooie oefe-
ningen zien en werd elfde en di-
rect daarachter eindigde Patrice 
die vooral een prachtige sprong 
liet zien. Nicole en Gaby won-
nen allebei een gouden medaille 
voor de eindstand na twee wed-
strijden (foto). Bij de pupillen 
I niveau 10 turnde Alyssia Bö-
ger een goede wedstrijd. Helaas 
viel zij twee keer van de balk. Ze 
werd achtste  van 24. Bij de pu-
pillen II niveau 8 turnden Nina 
Koene, Eva Kalshoven en Emma 
Schipper. Ook deze meiden lie-
ten goede oefeningen zien; het 
zilver was deze keer voor Nina en 
het brons voor Eva. Emma haal-
de een mooie negende plaats. 
Nina en Eva kregen allebei brons 

Bijzondere partijen bij 
start competitie ’t Stetje
Castricum - Vrijdagavond is ge-
start met de onderlinge competi-
tie, na drie weken rust bij biljart-
vereniging ’t Stetje. Er waren een 
paar opmerkelijke partijen; de 
schitterende prestatie van Jaap 
de Boer bijvoorbeeld die in zijn 
twee partijen maar liefst 41 wed-
strijdpunten binnensleepte. Eerst 
ging Hein Huijser de bietenbrug 
op in tien beurten en later op de 

avond moest Jos Hes in vijftien 
beurten zijn verlies accepteren 
tegen Jaap. Ook Eugene Burg-
zorg speelde een berenpartij te-
gen Cees Brouwer, die er tegen 
Eugene helemaal niet aan te pas 
kwam. Eugene maakte de partij 
uit in negen beurten waardoor 
hij 27 wedstrijdpunten scoor-
de. De beste partij was die tus-
sen Siem Groentjes en Jan van 

voor de eindstand na twee wed-
strijden. Marlous de Bruijne, vo-
rige keer goed voor brons, was 
deze dag niet zo stabiel op de 
balk. Omdat zij verder goed turn-
de behaalde zij toch nog de elfde 
plaats. Ook kreeg zij brons voor 
haar plaatsing na twee wedstrij-
den. Al deze VIOS turnsters vier-
de divisie zijn door naar de re-
giofinale. 
Bij de vijfde divisie jeugd niveau 
8 turnden Anna de Boer, Denise 
Meuldijk, Betsie Limmen, Judith 
Meijer en Doris Brakenhoff. In 
een deelnemersveld van 34 turn-
sters hielden zij zich goed staan-
de. Anna verdiende met haar 
vijfde plaats een medaille. Ook 
Denise deed het goed en ein-
digde op de tiende plaats. Betsie 
was zeer constant op alle toe-
stellen en werd 17de. Judith en 
Doris onderscheidden zich voor-
al door hun goede vloeroefenin-
gen. Judith werd 24ste en Doris 
belandde wegens een misser op 
sprong op de 30ste plaats. Anna 
heeft zich geplaatst voor de re-
giofinale. Bij de junioren niveau 
7 turnden Lisa Meuldijk en Bon-
nie Brakenhoff. Het kostte Lisa 
soms wat moeite om op de balk 
te blijven staan maar ze kreeg 
een mooi cijfer en werd achtste 
en heeft zich ook geplaatst voor 
de regiofinale. Bonnie was su-
perstabiel op de balk en haalde 
daar ook een goed cijfer. Bonnie 
werd knap twaalfde.  
Bij de senioren turnde Manouk 
Rodenburg in niveau 6. Manouk 
turnde een goede wedstrijd en 
liet vooral een mooie sprong 
zien. Zij werd 13de. 

Verlies Schaakclub Bakkum 
in het NHSB-bekertoernooi
Bakkum - In de strijd om het be-
kerkampioenschap van Noord-
Holland moest Bakkum het op-
nemen tegen huidig kampioen 
Santpoort, dat momenteel bo-
venaan staat in de Promotie-
klasse. Het team van coach Bob 
Bakker had dan ook geen illusies 
om de tweede ronde te behalen, 
maar wilde zijn huid zo duur mo-
gelijk verkopen. Arno Schlos-
ser met zwart aan bord drie wist 
echter verrassend zijn tegenstan-
der met een torenoffer in een bi-
zar matnet te drijven, nadat hij 
in de opening totaal was over-
speeld. Met twee torens achter 

was de mat dan ook opzienba-
rend. Hierdoor moest Santpoort 
tenminste op bord een of twee 
een vol punt pakken. Aan bord 
een kwam Henk van der Eng met 
zwart goed uit de opening. Maar 
met een gedwongen zettenreeks 
won zijn tegenstander een kwa-
liteit en uiteindelijk de partij. Pe-
ter Siekerman met wit aan bord 
twee werd na een snelle, beken-
de opening door een paar on-
handige zetten in het defensief 
geworpen en was genoodzaakt 
om de verdere partij een pionne-
tje te gaan verdedigen. Een blun-
der maakte er echter hardhandig 

Finale libre eerste 
klasse bij Onder Ons
Castricum - Biljartvereniging 
Onder Ons heeft afgelopen week 
de finale libre eerste klasse geor-
ganiseerd. Onder Ons heeft de-
ze finale aangevraagd bij KNBB 
district Alkmaar omdat ze vijf po-
tentiële kanshebbers in huis had-
den. Uiteindelijk plaatsten Cees 
Liefting, Ab Schuit, Janhans Berg 
en Hans Gosselink zich. 

De finalepartij voltrok zich uit-
eindelijk tussen Janhans Berg 
en Nico Sprenkeling van DVO 
uit Heerhugowaard. Janhans 
ging goed van start en stond na 
een paar beurten op voorsprong. 
Sprenkeling trok zich hiervan 
weinig aan en begon aan het of-
fensief. Ruime stootbeelden van 
Nico hielden Janhans op af-
stand. Janhans kon niet in zijn 

spel komen en moest toezien dat 
Nico Sprenkeling in 21 beurten 
de partij op zijn naam zette. Hier-
door kwam Janhans op de twee-
de plaats terecht. Hans Gosse-
link won in een spannende partij 
van Marcel Smit van OBIS en be-
haalde hiermee de derde plaats. 
Ab Schuit werd vierde. Cees 
Liefting eindigde op de zeven-
de plaats. 
De hoogste serie van deze fi-
nale, van 55, staat op naam van 
Hans Gosselink. De wedstrijdlei-
ding was in handen van Marieke 
Schigt en Jan Levering. Biljart-
centrum Veldt stond garant voor 
perfect materiaal en een natje 
en droogje.  Onder Ons kan te-
rugkijken op een goed bezoch-
te, georganiseerde en gezellige 
finale.

een eind aan, wat normaal ge-
sproken remise had moeten wor-
den. Extra wrang was dat Sieker-
man een remisevoorstel niet had 
vernomen. Aan bord vier speel-
de Ruud Kloek een spectaculai-
re partij. Een stukoffer tegen wat 
pionnen gaf uiteindelijk helaas 
onvoldoende compensatie om 
de partij tot een goed einde te 
brengen. Eindstand: 1-3. 

Bij het Corustoernooi in Wijk aan 
Zee hebben de Bakkummers in 
de weekend-vierkampen goede 
resultaten behaald. Peter Sieker-
man (groep 4) 2e, Fons Vermeu-
len (groep 5) 3e, Arno Schlos-
ser (groep 5) 1e,  Jos Zonne-
veld (groep 7) 4e, Jacob Bleijen-
daal (groep 7) 1e, Lau Zonneveld 
(groep 8) 1e.

de Kerkhof; deze duurde dertien 
beurten, Siem kwam uiteindelijk 
als winnaar uit de bus en haal-
de negentien wedstrijdpunten 
binnen. Jan scoorde zeventien 
punten, dus voor beide spelers 
een prima partij. De partij tus-
sen Henk Revers en Ronald Bij-
waard was heel bijzonder. Henk 
maakte deze partij uit in 21 beur-
ten en won, maar Ronald maak-
te een serie van 13 caramboles! 
Dat heeft hij nog nooit gepres-
teerd, dus een prachtige pres-
tatie. Hij maakte in deze partij 
twintig poedels, omdat het zijn 
enige punten waren. 

Eenvoudige overwinning 
van Helios op WWSV
Castricum - Helios heeft in Wij-
dewormer zonder veel inspan-
ning met 17-6 gewonnen van 
het laaggeklasseerde WWSV. 
De spanning was al na drie mi-
nuten uit de wedstrijd aange-
zien Helios op dat moment met 
4-0 voorstond. De wedstrijd ken-
de voor Helios een aantal goe-
de maar ook matige momen-
ten. Na de vlotte voorsprong ge-
beurde er lange tijd weinig, vijf-
tien minuten lang  kwamen bei-
de teams niet tot scoren. Met na-
me aan de kant van Helios wer-
den veel kansen gemist. Er werd 
te gehaast gespeeld en gescho-
ten. Met de rust stond het 7-1 in 
het voordeel van de Castricum-
mers. Tijdens de pauze hamer-
den de coaches Michiel van Hal-
deren en Anand Joeloemsingh 
erop dat de ploeg rustig zou blij-
ven spelen en niet  te gehaast de 
aanval moest zoeken. De ploeg 
pakte dit goed op en scoorde na 
rust nog tien keer. WWSV wist 
ook nog een aantal rommelige 
doelpunten te maken zodat de 
wedstrijd werd afgesloten met 
een eindstand van 17-6. 
De coaches waren tevreden. “We 

hebben het verdedigend goed 
dichtgehouden. Het is moeilijk 
om tegen zo’n rommelige tegen-
stander gemotiveerd te blijven 
korfballen. Het is belangrijk om 
te blijven scoren en dat hebben 
we uiteindelijk gedaan. Zeven-
tien keer scoren is een knap re-
sultaat.”
Volgende week zondag speelt 
Helios thuis tegen Zaandam-
Zuid. De wedstrijd in sporthal de 
Bloemen begint om 16.25 uur.
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Acht TIOS turnsters naar 
regiokampioenschappen
Limmen - Zondag deden de 
turnsters van sportvereniging TI-
OS uit Limmen mee met de twee-
de rayoncompetitiewedstrijd in 
Beverwijk. In de eerste wedstrijd 
kwamen Irene Molenaar, Mei-lin 
Bakker en Teun Rommel in ac-
tie bij de instappers. Mei-lin be-
gon meteen goed op de brug 
(13.60). Ook Teun liet een mooie 
oefening zien (12.55). Op de balk 
werd zij hard afgestraft, daardoor  
belandde ze op de 18de plaats. 
Irene deed het op alle toestellen 
goed, vooral bij sprong scoorde 
ze hoog (13.50). Ze eindigde op 
de achtste plaats. Mei-lin haal-
de met haar vloeroefening 13.50. 
Ook bij de sprong behaalde ze 
dit cijfer en kwam hierdoor op 
een verrassende tweede plaats.   
In het totaal klassement werd 
zij derde, zilver en brons dus. Dit 

betekent op 10 april naar de re-
giokampioenschappen in Am-
sterdam.
Ook Nina Burgering en Han Ying 
Min mogen daar naar toe. Nina 
turnde goed op balk (11.35) en 
vloer (11.50) en mocht het brons 
bij de jeugd in ontvangst nemen. 
Han Ying deed het helaas iets 
minder dan de vorige keer, maar 
verdiende vorige keer een der-
de plaats. Amy de Leeuw steeg 
met stip van de 21ste naar de elf-
de plek. Lotte Koot eindigde daar 
net iets onder (13de plaats).
In de tweede wedstrijd kwamen 
de oudste meisjes op het toneel, 
samen met de tienjarigen. Marlu 
van de Linden en Daniëlle Dam 
hadden een matige start op brug 
en balk. Op de vloer trokken ze 
hun score flink omhoog. Daniël-
le behaalde een 11.65 en Mar-

lu maar liefst een 12.50. Mar-
lu liet ook een mooie overslag 
zien over de pegasus (11.00) en 
belandde daardoor op de vijfde 
plaats. Daniëlle had wat moei-
te met de sprong en eindigde 
op de tiende plaats. In het to-
taal klassement werd Marlu zes-
de en Daniëlle zevende, beiden 
stromen door naar de regiokam-
pioenschappen.
Aan de andere kant van de zaal 
turnden Aisha Valkering, Susan-
ne de Jong en Bente Knijnen-
berg hun oefeningen. Aisha turn-
de een mooie sprong (13.40) en 
een vlotte vloeroefening (13.40). 
Ze eindigde als tiende. Twee 
plaatsen boven haar belandde 
Susanne die hoog scoorde op 
brug (13.75). Bente deed het ook 
goed op brug (13.70) en verdien-
de hetzelfde cijfer voor de vloer. 
Ze eindigde als vierde in de-
ze wedstrijd en wist zich ook te 
plaatsen voor de regiofinale.
In de derde wedstrijd begon TIOS 
bij de balk. Lisa Hoeben turnde 
een prachtige oefening (12.85). 
Bij de vloer was Maaike Knij-
nenberg degene met de fraaiste 
oefening (13.40). Bij de sprong 
maakte Joyce Rijs een goede 
overslag over de kast (12.30) en 
belandde op de 23ste plaats. Eén 
plaatsje hoger dan Joyce Schou-
ten die voor sprong een 13.10 
scoorde. Maaike eindigde deze 
keer als 13de in het klassement 
maar doordat ze de vorige keer 
een vijfde plaats behaalde mag 
ze zich evengoed waarmaken 
op de regiokampioenschappen. 
Net zoals Lisa die in deze wed-
strijd een medaille voor de vijfde 
plaats binnen haalde.

SV Vredeburg
Stolp zet alle zeilen 
bij om niet te verliezen
Limmen - Vrijdag 15 janua-
ri speelde SV Vredeburg de 13e 
ronde van de interne competitie. 
Koploper B. Stolp moest alle zei-
len bijzetten om niet te verliezen 
van de gelouterde Borst. Stolp 
hield het eindspel met twee pi-
onnen minder toch nog op remi-
se. Dinkla was snel klaar met Ve-
ter, die onvoldoende tijd nam om 
over zijn zetten na te denken. R. 
Termes consolideerde zijn posi-
tie in de top tien met een fraaie 
overwinning op Hafkamp. 
Van der Storm richtte een wil-
de aanval op de koningstelling 
van Ebels, maar verzuimde eerst 
zijn eigen koning in veiligheid te 
brengen met een lange rokade 
en kreeg de beslissende tegen-
aanval over zich heen. E. Stolp 
liet, na een periode van afwe-
zigheid, zien het spelletje nog 
steeds erg goed te snappen: J. 
Levering werd gedecideerd van 
het bord gezet. 
M. v.d. Bult en B. Hollander hiel-

den elkaar in een spannen-
de partij in evenwicht. Zoon W. 
v.d. Bult legde het af tegen Ble-
kemolen, die eerst het centrum 
veroverde en vervolgens lang-
zaam maar zeker een mataan-
val ontketende. Van Diermen 
liet zich verleiden om in het ho-
ge speeltempo van Ebels jr. mee 
te gaan en werd vlot weggecom-
bineerd. M. Krom etaleerde zijn 
talent met een zorgvuldig opge-
bouwde aanval tegen Sturk, die 
van lieverlee haar koning omleg-
de. Tebbens en Limmen maak-
ten er een lange zit van. Het was 
Limmen die kort voor twaalven 
de met lekkere pilsjes omlijste 
partij naar zich toehaalde en het 
volle punt incasseerde. Memora-
bel tenslotte was de overwinning 
van Kos op Van Vliet. De vraag is 
of Kos, die vanwege afwezigheid 
en verliespartijen ver onder zijn 
stand, bijna onderaan de rang-
lijst staat, nu de weg omhoog is 
ingeslagen.

Start sterkbezet driebanden-
toernooi in de Vriendschap
Akersloot - Vrijdag 22 januari is 
de start van het zeer sterk bezet-
te driebanden teamtoernooi in 
biljartcentrum de Vriendschap in 
Akersloot. Maar liefst zes teams 
hebben zich voor dit toernooi in-
geschreven, waarbij Zaanstreek/
Waterland de titel verdedigt. Het 
team van Akersloot verschijnt 
met Gerard Oud, Han Duin, Klaas 

Jongeneel en Piet Weber aan de 
start en zal het op moeten ne-
men tegen sterk bezette teams 
zoals het team van Zaanstreek, 
winnaar van vorig jaar met onder 
andere GertJan Rayer, de sterke 
hoofdklasser Wim van Westrop, 
Jan Winter en Mats v.d. Maas.
Ook het team van Bergen met bil-
jarters als Eric Baltus, Jos Stam, 

Sportieve revanche CSV
Castricum - Als men CSV zeven 
speelrondes geleden had ver-
teld dat hun winst tegen Hurry-
Up voorlopig de laatste zou zijn, 
zouden ze het niet hebben ge-
loofd. Het werd echter wel de re-
aliteit. CSV was afgelopen wed-
strijd te onzorgvuldig in de af-
werking en in de verdediging. 
Zondag begon de tweede helft 
van het zaalseizoen in de Hoofd-
klasse A en stond het uitduel te-
gen VVW uit Wervershoof op het 
programma. Het thuisduel in de 
eerste speelronde van het sei-
zoen ging met 27-28 verloren 
voor de Castricummers. In dat 
duel liep CSV alleen maar ach-

ter de feiten aan. Sindsdien ken-
de promovendus VVW een goe-
de reeks.
CSV ging goed van start en pak-
te de leiding. VVW kwam weer 
terug tot 2-2, waarop CSV ver-
volgens weer uitliep tot een 5-3 
stand. De Castricummers hiel-
den de gehele wedstrijd druk en 
waar sterk in de openingsfase. 
De opbouwers van VVW hielden 
hun ploeg op de been door een 
aantal sterke afstandsschoten. 
Maar CSV bleef goed spelen, 
benutte de kansen en leidde de 
gehele eerste helft. De ploegen 
gingen de rust in met twee doel-
punten voorsprong voor CSV. 

In de tweede helft zette CSV de 
gevaarlijkste man van VVW vast 
en dat remde VVW af in de aan-
val. CSV bleef overeind tijdens 
ondertal en wist zelf te scoren 
via een snelle tegenaanval. Die 
waren tekenend voor het wed-
strijdbeeld van de tweede helft. 
De grote bank van CSV stond 
toe om de gehele wedstrijd op 
de break te spelen. Dankzij een 
strijdlustige ploeg en goed kee-
perswerk won CSV overtuigend 
van VVW met 24-32. Een mooi 
verjaardagscadeau voor de jari-
ge coach Johan van Huisstede. 
De volgende thuiswedstrijd van 
CSV is zaterdag 23 januari tegen 
de Friese Handbal Combinatie in 
sporthal de Bloemen, aanvang: 
21.00 uur. 

Kees Teders en Joop van Alfen. 
Het team van Uitgeest met onder 
andere Arie Berkhout, Theo Ko-
per, Gerard van Twuijver en Piet 
Pilkes zal er alles aan doen om 
de titel die zij vorig jaar wisten 
te veroveren, opnieuw naar Uit-
geest te brengen. Zij moeten de 
strijd aangaan met onder ande-
re het sterke team van Alkmaar 

Biljartvereniging WIK

Van der Zon stijgt met 17 
punten naar de vijfde plaats
Castricum - Een mooie uit-
schieter van Jan van der Zon 
deed hem van de 9e naar de 5e 
plaats klimmen. De 39 carambo-
les had Jan in rap tempo bij el-
kaar gestoten. Zeventien beur-
ten liet een best gemiddelde zien 
van 2.29. Hein Kitsz had hierop 
geen antwoord.
Hoe wisselvallig een partij kan 
uitpakken ervaarde Piet van Leur. 
Tegen Piet Liefting kwam hij in 
18 beurten niet verder dan maar 
8 caramboles. Alles wat met mis-
sen te maken had ging achter- 
of voorom. Piet Liefting daaren-
tegen caramboleerde vrolijk ver-
der en pakte met 2.16 zestien 
punten.
Piet van Leur zijn tweede optre-
den tegen Henk Stengs liet  een 
heel ander beeld zien. Mocht 
Henk gedacht hebben dit var-
kentje wel even te kunnen was-
sen, dan kwam hij van een kou-
de kermis thuis. Als herboren 
plaatste Piet zijn stoten, zwaar 
getergd door zijn eerste partij. 
Nu bleek het Piet zijn beurt om 
zijn partij van 38 caramboles in 

18 beurten uit te maken. Triom-
fantelijk verliet Piet dan ook de 
tafel met 2.11 en 16 punten, maar 
het was voor Henk geen schan-
de om hiertegen met 7 punten te 
verliezen.
Cynthia Slinger had ook maar 18 
beurten nodig om haar 18 ca-
ramboles op het scorebord te la-
ten zetten. En dat was eveneens 
goed voor 16 punten. Hiermee 
consolideerde zij haar tweede 
plaats. Tegenstander Peter We-
ijers kon niet verder komen dan 
9 punten. De eerste plaats blijft 
steevast in handen van Ferry van 
Gennip, die ook tegen Jan Kamp 
met 11 punten van geen wijken 
wist.
De partij met het hoogste moy-
enne ging naar Gert Lute. Met 
4.37 had Gert het beste uit zich-
zelf gehaald, waaronder een 
prachtige serie van 31. Twaalf 
punten voor Gert. Wim van Duin 
was met 1.29 goed voor 11 pun-
ten. Tot slot ook 11 punten voor 
Cees Burgmeijer die Jaap Frans 
in 27 beurten onder de duim 
hield.

met Rob Koning, Herman Lut-
gering, Ton Deen en Paul Tuijn-
man. Ook het team van Egmond 
dat twee jaar geleden verrassend 
te titel voor zich opeiste mag niet 
onderschat worden. Het is een 
open strijd, kanshebbers zijn er 
op voorhand in dit zeer sterk be-
zette toernooi niet aan te wijzen.
De start is op vrijdagavond om 
19.00 uur, de tweede dag, za-

terdag  23 januari beginnen de 
wedstrijden om 11.00 uur en de-
ze dag wordt er zowel ‘s middags 
als ‘s avonds gespeeld.
De finaledag is zondagmiddag 
en ook dan is de start om 13.00 
uur. Dus liefhebbers van zeer 
sterk driebandenspel  met de 
toppers uit  Zaanstreek en regio 
Alkmaar kunnen drie dagen lang 
genieten.
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Beeld Maerten van Heemskerck warm ingepakt 

GroenLinks wil een offensief 
voor isolatie huurwoningen
Uitgeest - Onder het mot-
to ‘laat huurders niet in de kou 
staan’ heeft GroenLinks Uit-
geest/Heemskerk in 50 gemeen-
ten actie gevoerd voor betere 
woningisolatie. Ook in Heems-
kerk op de hoek Maerten van 
Heemskerckstraat/Kerkplein 
is het standbeeld van Maer-
ten van Heemskerck geïsoleerd 
met een warme sjaal. Het stand-
beeld staat symbool voor al-
le huurders van Heemskerk die 
door ontbrekende of slechte iso-
latie in de kou staan. “Een bete-
re isolatie spaart de huurder geld 
uit, is goed voor het milieu en le-
vert ook nog eens groene ba-
nen op.” Aldus GroenLinks. Ge-
meentes kunnen hierover bin-
dende afspraken maken met 
woningcorporaties. GroenLinks 
wil dat Heemskerk zorgt dat vol-
gend jaar 10% van de huurwo-
ningen goed geïsoleerd wordt. 
In veel huurwoningen ontbreekt 
dubbel glas, een HR-ketel, goe-
de dak-, vloer- en muurisolatie. 
“Een gemiddelde huurder be-
taalt per jaar ruim 1500,00 eu-
ro aan energiekosten. Met een 

goede isolatie kan dat bedrag 
met ruim 300,00 euro worden te-
ruggebracht”, rekent Jan Boer, 
kandidaat raadslid GroenLinks, 
voor. “Helaas lopen de meeste 
corporaties nog niet warm om 
de isolatie te verbeteren, terwijl 
veel huurders klagen over tocht, 
vocht en een hoge energiereke-
ning.”

Groen Werkt
“Isoleren is niet alleen positief 
voor de portemonnee van de 
huurder. Het isoleren van ge-
bouwen zorgt voor een fors aan-
tal nieuwe banen. Volgens bere-
keningen van de FNV kan isola-
tie 8000 banen opleveren. Daar-
naast is isoleren ook een effec-
tieve maatregel om energie te 
besparen, en daarmee het kli-
maatprobleem aan te pakken. 
Gemeenten kunnen in het kli-
maatbeleid een sterke rol spe-
len. Nu landelijk en internatio-
naal klimaatmaatregelen moei-
zaam van de grond komen is dit 
extra belangrijk.”

GroenLinks wil dat de gemeente 

met alle Heemskerkse woning-
corporaties bindende afspra-
ken maakt over een isolatiepro-
gramma. Per jaar moet 10% van 
de woningvoorraad goed geïso-
leerd worden, te beginnen bij de 
goedkoopste woningen. Groen-
Links pleit er bovendien in de 
Tweede Kamer voor dat het voor 
huurders mogelijk wordt om zelf 
woningisolatie bij een corporatie 
af te dwingen. Nu is dat nog niet 
mogelijk.

Elfstedentocht succes!

Uitgeest - Maar liefst 280 kin- deren uit groep 4 tot en met 8 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest zier er als volgt uit: 
Donderdag 21 januari: 10:30 Da-
mesgym, 18:00 Hockey Uitgeest, 
19:00 Korfbal Stormvogels, 20:00 
Volleybalcompetitie Voluit, 20:00 
Dartcompetitie. Vrijdag 22 janu-
ari: 17:30 Jeugdbasketbal, 20:00 
Competitiedarten, RZVV SNS 
Regiobank Competitie met om 
19:30 The Spirit of Wine-Autobe-
drijf Uitgeest, 20:10 Unibet.com-
Snijder Stoffering, 20:50 Piet Put-
ter Bouw-Bellus Bouwkosten, 
21:30 Sport Sportief Castricum-
Tesselaar, 22:10 De Buurvrouw-
Bouw en Funderingstechniek, 
22:50 Rotho Houten Vloer-SNS 

Regiobank. Zaterdag 23 januari: 
8:30 Korfbal Stormvogels, 10:00 
Zaalhockeycompetitie, 20:00 
Tennistoernooi Walsmit/Buur.

Zondag 24 januari: 10:00 Zaal-
hockeycompetitie, 10:00 Jeugd-
darten, 18:00 Training Honkbal. 
Maandag 25 januari: 9:00 Ou-
der Kind Gym, 19:00 Volleybal-
training, 20:30 KNVB zaalvoet-
bal De Zien. Dinsdag 26 janua-
ri: 9:00 – 11:00 Damesgym, 18:00 
Jeugdbasketbal. Woensdag 27 
januari: 9:00 Ouder Kind Gym, 
17:30 Jeugd en Circuletievol-
leybal, 20:00 Recreatie Badmin-
ton en Volleybal, 20:00 Competi-
tiedarten. 

Culain gast Open Podium 
Uitgeest - In Dorpshuis De 
Zwaan speelt op 30 januari op 
het open podium Culain Ierse, 
Schotse en Engelse traditione-
le muziek. 
Naast deze groep is er ook ruim-
te voor Iedereen die op rede-
lijk niveau kan zingen en/of een 
akoestisch instrument bespeelt.

Volksmuziek, folk en blues, jazz, 
klassieke muziek, koormuziek, 
alles kan een plek op het podi-
um krijgen.
Wie mee wil doen aan de jam-
sessie, neemt contact op met de 
organisatie via openpodiumde-
zwaan@gmail.com. Zaal open 
om 20.30 uur, Toegang is gratis.

Uitgeest - Zaalvoetbalteam De 
Zien 1 moest aantreden tegen 
het laag geklasseerde Mix Ma-
kelaardij uit Alkmaar. Zonder te 
spelen heeft De Zien de voor-
sprong op alle concurrenten zien 
uitlopen tot zes punten. Mix Ma-
kelaardij mocht dan wel één na 
laatste staan, hun scherpe start 
liet zien dat ze niet naar Uit-
geest gekomen waren om over-
lopen te worden. Er werd fel ver-
dedigd in balverlies en snel ge-
combineerd in balbezit. Gelukkig 
was het Raymond Rijnsburger 
die snel het openingsdoelpunt 
maakte. Niet lang daarna be-
sloot Bram Sluijter op avontuur 
te gaan. Eveneens met links ver-
schalkte hij de zwak opererende 
keeper van Mix Makelaardij. 

Een zakelijke overwinning voor De Zien 1

streden op de ijsbaan voor een 
elfstedenkruisje. 

Startend tegenover de biblio-
theek moesten de kinderen, ver-
deeld per leeftijdsgroep, eerst 
een paar honderd meter rennen 
voordat ze de schaatsen konden 
onder binden. Op een uitgezet 
parkoers werd daarna gekluund, 
onder een brug door geschaatst 
en de stempelposten mochten 
niet vergeten worden. 
Elf stempels verdeeld over zes 
ronden moesten er op de stem-
pelkaart komen, voordat men het 
welverdiende kruisje en warme 
chocomelk in ontvangst kon ne-
men. Gelukkig lukte dat bijna ie-
dereen. (Foto: Leo Tillmans). 

Robert van Haaster vergrootte in 
de 19e minuut de marge naar 3-
0. Hij draaide weg bij zijn tegen-
stander en schoot het leer met 
een heupschot binnen. 
Nog geen minuut later was het 
weer Rijnsburger die, na een 
mooie actie, een goal mocht 
aantekenen: 4-0. Vlak voor het 
rustsignaal werd het nog 5-0. De 
zoals altijd gedreven spelende 
nestor Joris Wester plaatste de 
bal met een rollertje in de hoek 
van het doel. Na de rust leek De 
Zien het een versnelling lager te 
doen. 
Dat de uitslag niet snel hoger 
werd was vooral, nog steeds, te 
danken aan het af en toe lom-
pe en gefrustreerde verdedigen 
van de tegenstander. In de aan-

val konden de Alkmaarders ech-
ter weinig klaarmaken. De Zien 
was gebrand om de nul te hou-
den.
Vincent Bruinsma en Martin 
Hollenberg bezorgden doelman 
Theo Stam een rustige avond. 
Het enige hoogtepunt in de 
tweede helft kwam op naam van 
Bram Sluijter en Joris Wester. 
Bram speelde Joris in, liep door, 
en kreeg de plofbal via een listi-
ge steekpass terug van Joris. Hij 
hoefde alleen nog maar binnen 
te schieten en dat deed hij dan 
ook uitstekend. 6-0 was uitein-
delijk een zakelijke en terechte 
overwinning. 
Na de wedstrijd speculeerde 
vooral Vincent Bruinsma al over 
een kampioenschap. 

Winterstuk
Met sinasappel en schuim

E7,25 nu  E6,50

Appelpunten E1,50

nu 4 voor  E5,00

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253
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Musicalkoor timmert aan de weg
Time Square naar korenfestival
zaterdag 23 januari in Paradiso
Uitgeest– Het streven van het 
musicalkoor Time Square is tien 
keer per jaar op te treden. Tot 
nog toe lukt dat aardig. Naast al-
lerlei optredens, hoofdzakelijk in 
Noord-Holland, gaven de koorle-
den eind november jongstleden 
hun tweejaarlijkse grote concert 
in De Zwaan, goed voor vijf keer 
een uitverkochte zaal. Op 23 ja-
nuari om 16.10 uur zullen zij op-
treden in Paradiso te Amster-
dam tijdens een heel weekend 
durend korenfestival. Geduren-
de twintig minuten zullen zij daar 
een medley zingen uit de musi-
cal Hairspray. 

Het musicalkoor bestaat uit 55 
zangers en zangeressen: onge-
veer acht bassen en acht teno-
ren (men kan nog steeds bassen 
en tenoren gebruiken) alsmede 
hoofdzakelijk sopranen en alten. 
Dirigent is Erwin de Ruijter, een 
man, die evenals de koorleden 
de lat steeds hoger wil leggen. 
Time Square heeft een vijfkop-
pig bestuur met Wilma den Nijs 
als voorzitter. Wij spreken met 
de bestuursleden Thijs Fonville 
(bas) en Rob Sluijter (bas). “Wij 
willen het niveau verhogen”, zeg-

gen zij “en werken er hard aan 
om steeds beter te zingen. Indien 
nodig wordt alles soms vijf of zes 
keer herhaald. Onze koorleden 
zingen niet alleen, maar steken 
ook stuk voor stuk de handen uit 
de mouwen, want  bij een musi-
cal komt wel het één en ander 
kijken. Zo hebben wij een artis-
tiek team en een kledingteam 
(zes man sterk), een productie-
team (4) en een pr-team (2).” Het 
artistiek team  bestaat uit de di-
rigent Erwin de Ruijter, regisseur 
Len den Boer en nog vier koorle-
den. Door hen wordt onder meer 
de passende kleding bedacht, 
waarna het kledingteam zorgt 
voor de uitvoering. Men haalt 
kleding bij ‘Greet Verkleed’, tikt 
kleding op de kop bij kringloop-
winkels en maakt zelf kleding.
Paradiso

Voor de medley van Hairspay, 
een musical, die speelt in de ja-
ren zestig met glitter, glamour en 
petticoats treden de koorleden 
zaterdag 23 januari in de grote 
zaal van Paradiso op in kleding 
in pasteltinten: bleu, roze, zacht-
geel, enz., kleuren, die je terug-
ziet in de blouses en overhem-

den. Het is nu al de vijfde keer, 
dat Time Square voor het koren-
festival in Paradiso wordt uitge-
nodigd. Voor alle uitvoeringen is 
het productieteam  verantwoor-
delijk voor de gehele organisatie 
en voor het decor. Decors worden 
door eigen leden gemaakt. Ook 
het licht- en geluidplan wordt 
zelf bedacht en ontwikkeld. Thijs 
en Rob: “Wij denken nog met 
plezier terug aan ons laatste gro-
te concert eind november in De 
Zwaan. We hadden een prachtig 
decor met onder meer een stei-
ger met niveauverschillen. Onze 
musical, die we ‘American Music 
Box’ hadden genoemd, hadden 
we zelf samengesteld. Het waren 
allemaal highlights uit de mu-
sicals Hairspray, Chicago, Rag 
Time, Dream Girls, High School 
en Beach Boys. Vier mimespe-
lers gaven aan alles nog een ex-
tra dimensie. Wij kunnen ook te-
gen onkostenvergoeding voor 
personeelsfeesten optreden als 
mensen dat aan ons vragen. 
Eigen combo

Thijs en Rob: “Zo’n vier jaar ge-
leden wilden wij een jeugdkoor 
oprichten, omdat onze leden nu 

eenmaal wel allemaal wat ouder 
waren geworden. Op een oproep 
reageerden 22 jongeren. Daar  
bleven er uiteindelijk twaalf van 
over. Die zijn toen bij ons koor 
ingelijfd. Wij repeteren iedere 
maandagavond in De Zwaan van 
20.00 tot 22.00 uur. Wij hebben 
ook een eigen combo, bestaan-
de uit een drummer, pianist, bas-
gitarist en gitarist. Met het com-
bo erbij repeteren wij elke eer-
ste maandag van de maand. On-
ze concerten kosten veel geld. 
Van de contributie van de leden 
kunnen we niet rondkomen. Ge-
lukkig krijgen wij subsidie van de 
gemeente en eveneens geldelij-
ke ondersteuning van sponsors 

en onder meer het Schipholfonds 
en het Prins Bernhardfonds. Eén 
keer per jaar houden we ook een 
rommelmarkt, goed voor ons 
budget.” Interessant om te ver-
melden is nog, dat er ook uit een 
andere hoek wordt geholpen. Zo 
geeft de Stichting De Kunst uit 
Alkmaar workshops. De stich-
ting ondersteunt amateurgezel-
schappen en speelt kennis door 
voor wat betreft de organisatie 
en de artistieke kwaliteitsverbe-
tering, alles tegen kostprijs. 

In 2012 viert Time Square zijn ju-
bileum. Dan bestaat het musi-
calkoor namelijk 25 jaar. (Mar-
ga Wiersma) 

De sopranen (van links naar rechts) Afke Zijlstra, Louise Tuijn, Kelly van 
Son, Marga Valk en Ria van Els zingen een medley uit ‘Chicago’, een 
musical uit de veertiger jaren.

Rijbewijs ingevorderd
Uitgeest - Zondag omstreeks 
3.45 uur hield een politieagent 
een 21-jarige automobilist aan 
op de Langebuurt. De agent zag 
hem stuntelig wegrijden in zijn 
auto waarvan alle ramen zoda-
nig waren beslagen dat hij geen 
goed zicht had. Toen de poli-
tieagent het portier opentrok 

van de auto, sprak de bestuur-
der hem met dubbele tong aan 
waarop hij hem aanhield. De 
verdachte verzette zich waar-
op hij door de agent is geboeid. 
Op het politiebureau bleek hij bij 
een ademtest aan een promil-
lage te komen van 2,0. Daarop 
is zijn rijbewijs ingevorderd. Er 
wordt proces-verbaal tegen hem 

Een literaire ontmoeting
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren ontvangt sa-
men met de Bibliotheek IJmond 
Noord op dinsdag 9 februari Ma-
ry Michon. Dat gebeurt in Dorps-
huis De Zwaan om 14.00 uur. De 
toegangsprijs is 4,00 euro. Dertig 
jaar werkte Mary Michon als pro-
grammamaakster voor de IKON. 
Begin jaren zestig had zij een ei-
gen conferenceprogramma met 
pianist Joop Stokkermans. Ook 
speelde ze zo’n vijfhonderd keer 
in Heerlijk duurt het langst van 
Annie M.G. Schmidt. Na een ca-
techeseopleiding kwam ze als 
redacteur bij Hervormd Neder-
land. In 1969 begon ze bij de 
IKON tv. Daarnaast speelde ze 
in musicals. Ze schreef regelma-
tig in Opzij, Trouw en Hervormd 
Nederland en publiceerde on-
der meer ‘Zal ik niet mijn moeder 
eren’ en ‘Later als ik oud ben’. ver 
haar laatste boek ‘Van die da-

mesdingen: de kunst van het ou-
der worden’ komt zij in Uitgeest 
vertellenKaarten verkrijgbaar bij: 
Bibliotheek IJmond Noord en de 
Stichting Uitgeester Senioren. 

Stormvogels stunt bijna 
tegen koploper Swift
Uitgeest - Zondag moest Storm-
vogels in de Zien tegen koplo-
per Swift uit Amsterdam aantre-
den. Een moeilijke klus, omdat 
Stormvogels midden in een fel-
le degradatiestrijd is gewikkeld. 
Het verschil op de ranglijst was 
echter in driekwart van de wed-
strijd niet zichtbaar. Door uitste-
kend te verdedigen wist het ge-
motiveerd spelende Stormvogels 
tot de rust bij te blijven: 5-5. Tot 
8-10 bleef de ploeg in het goe-
de spoor. Toen stokte het aanval-

lend en wist Swift de voorsprong 
verder uit te bouwen met een 
geflatteerde 9-17 als einduitslag. 

Toch heeft deze wedstrijd het 
zelfvertrouwen goed gedaan. 
Stormvogels zit in een traject van 
verandering van speelstijl en dat 
gaat met vallen en opstaan. Na 
de winst van vorige week en het 
goede tegenspel van deze week 
kijkt de ploeg met meer vertrou-
wen naar de komende wedstrij-
den.   

Uitgeest - Zaterdag 23 januari 
staat Bobs in het teken van flir-
ten. Kaarten kosten 10,00 euro, 
minimum leeftijd 16 jaar. Bobs 
opent haar deuren om 23.00 
uur en voor 24.00 uur is de en-
tree gratis.  In café de Ouwe Neel 
treedt  zaterdag Benjamin van 
der Logt op. In 2005 deed Ben-
jamin mee aan Sterrenjacht en 
tot zijn eigen verbazing drong 
hij door tot de finale in een uit-
verkocht Carré. Zijn keuze van 
nummers is vooral Hollands. Het 
café is voor een ieder die 21 jaar 
en ouder is toegankelijk. 

Flirten en Ben-
jamin in Bobs

Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Voluit ziet er als volgt 
uit: 
Donderdag 21 januari 20.00 uur 
Voluit DS 3 - Compaen DS 3, Vol-
uit HS 1 - Haarlem HS 5, Voluit 
DS 6 - Compaen DS 6, Voluit DS 
2 - Smashing Vel. DS 1. Om 21.30 
uur: Voluit DS 1 - Zaanstad DS 4, 
Voluit HS 2 - Compaen HS 4, Vol-
uit DS 4 - Odin DS 3, Voluit DS 5 
- Compaen DS 5. 

Maandag 25 januari: VONO DS 1 
- Voluit DS 1 om 19.30 uur. 

Woensdag 27 januari: Sportief 
DS 1 - Voluit DS 6 om 19.15 uur. 

Volleybal Voluit
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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
HUWELIJK
S.P. Duin en P. Kempers

GEBOREN
Yermaine Davidson Giel, zoon 
van P.J.E. Giel en L. Schipper
Suri Cabalt, dochter van E.W.H. 
Cabalt en C. Bijl

OVERLEDEN
F. Siegers, e/v N.J. Persijn, 81 
jaar
J.H. van Baarsen, 71 jaar

Kijk op Uitgeest
Gladheid
Ik weet niet hoe het u is vergaan 
de afgelopen periode. Maar nadat 
ik aanvankelijk heel enthousiast 
was over de sneeuw, was ik het na 
enkele weken echt helemaal zat. 
De afgelopen Kerst was natuurlijk 
fantastisch, eerste kerstdag was 
het sinds jaren weer een witte we-
reld. En vorige week konden we 
eindelijk op het ijs, met ook weer 
veel schaatsers op onze ijsbaan. 
Maar dat glibberen en glijden over 
de stoep of de griezelige gladheid 
op de weg mochten wat mij betreft 
achterwege blijven. Toch was er in 
deze gladde en glibberige weken 
wel een lichtpuntje. En dat was in 
ons eigen Uitgeest.
Overal gebrek aan zout, niet bij 
ons. Overal matige gladheidbe-
strijding, niet bij ons. Waar een 

kleine gemeente groot in kan zijn. 
Onze buitendienst heeft het alle-
maal maar weer geklaard. Natuur-
lijk konden ze niet in elke uithoek 
van ons dorp strooien, maar ze 
kwamen wel in de buurt. Bij nacht 
en ontij stonden de medewerkers 
van de buitendienst klaar om ons 
later op de dag zo veilig als mo-
gelijk de weg op te laten gaan. 
Klasse mannen!

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Help mee aan een schoner Uitgeest:
produceer geen zwerfvuil!

Verzamelzakken voor plastic
Vorige week zijn in heel Uitgeest per post de verzamelzakken 
voor plastic afval bezorgd. Bij de zending zat ook een kaart met 
instructies over het te verzamelen plastic. Voor het eerst op dins-
dag 2 februari (in De Koog: 9 februari) kunnen de zakken op de 
afhaalplaatsen voor de afvalcontainers worden aangeboden.

Over de sluiting van de zakken wor-
den nogal wat vragen gesteld. Men 
kan de volle zakken dichtbinden 
met een doorzichtig plastic lintje 
dat zich aan de rechter onderzijde 
van de zak bevindt. Het kan daar 
eenvoudig worden losgetrokken 
en daarna als ‘touwtje’ worden ge-
bruikt.
Wie onverhoopt geen zakken per 
post thuis heeft gekregen, kan tij-
dens de openingsuren een setje van 
tien stuks afhalen bij de publieks-
balie van het gemeentehuis (Mid-
delweg 28) of bij de gemeentewerf 
(Molenwerf 27).

Afvalkalender
Vanaf de eerste week van febru-
ari 2010 komt GP Groot de gevul-
de zakken ophalen van de plekken 

waar ook de afvalcontainers wor-
den aangeboden. In heel Uitgeest, 
behalve in De Koog is dat voor het 
eerst op dinsdag 2 februari; in De 
Koog op dinsdag 9 februari. De ove-
rige data (telkens in de eerste week 
van de maand) staan vermeld in de 
Afvalkalender 2010.

Het ingezamelde plastic wordt her-
gebruikt en niet verbrand, zodat de 
uitstoot van CO2 wordt beperkt.
De gemeente Uitgeest ontvangt 475 
euro per 1.000 kilo ingezameld plas-
tic. Van dat geld kan een deel van de 
kosten van de inzameling worden 
betaald. De rest van moet komen 
uit de besparing die wordt bereikt 
doordat er minder afval ter verbran-
ding aan de huisvuilcentrale (HVC) 
in Alkmaar wordt aangeleverd.

Open dagen 
basisscholen
Ouders van kinderen die in het 
schooljaar 2010-2011 vier jaar 
worden hebben een brief van 
de gemeente ontvangen, waarin 
staat aangegeven op welke da-
gen de zes basisscholen open 
dagen houden. Ouders kunnen 
zich tijdens die dagen oriënte-
ren en de scholen bezichtigen.
Wie buiten de open dagen om in-
formatie wil, kan zich rechtstreeks 
wenden tot De Molenhoek, De Bin-
nenmeerschool, De Vrijburg, Kor-
nak, De Paltrok en De Wissel. Voor 
adressen en telefoonnummers: 
zie de gemeentegids. Die is ook te 
raadplegen via de website van de 
gemeente: www.uitgeest.nl. Ga op 
de site naar: Algemeen, Digitale ge-
meentegids, Onderwijs.

Buurtbijeenkomst
Vrijburglaan
Op dinsdagavond 26 januari is er 
voor de bewoners van de buurt 
Vrijburglaan en omgeving (wijk De 
Koog) een buurtbijeenkomst. Het 
betreft hier het gebied dat wordt 
omsloten door Kooglaan-Plevier-
straat-Ziendervaart-De Kuil.
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.

Verkeersonderzoek 
op Westergeest
Dinsdag 19 januari is een begin 
gemaakt met het aanbrengen van 
rubberen slangen op het wegdek 
van de Westergeest en van een 
paar zijstraten. Hiermee worden 
verkeerstellingen uitgevoerd in het 
kader van een verkeersonderzoek. 
De uitslagen worden gebruikt voor 
de reconstructie van de Wester-
geest.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdagavond 28 januari in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Middelweg 28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda 
staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel tot vaststellen Structuurvisie Uitgeest 2020
- Intentieovereenkomst Rode Kruis Ziekenhuis gemeenten Heemskerk 

en Uitgeest
- Voorstel benoeming lid Jeugd- en Jongerenraad
- Voorstel tot vaststellen Verordening Antidiscriminatievoorzieningen
- Voorstel tot vaststellen tarieven onroerend-zaakbelastingen 2010
- Voorstel tot vaststellen Beleidsnota Reserves en Voorzieningen
- Voorstel tot vaststellen 1e wijziging Tarieventabel Legesverordening 

1997
- Voorstel behandeling initiatiefvoorstel bomenadoptieplan

VERORDENING VOORzIENINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend dat in een openbaar register is opgenomen en met ingang van 
vandaag bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Middelweg 28, ter 
lezing is neergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten voor een 
ieder verkrijgbaar is het besluit van de Gemeenteraad d.d. 17 decem-
ber 2010, nummer R2009.0084 met betrekking tot: ‘de Verordening 
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010’. Deze Verorde-
ning stelt regels over de door het college aan inwoners te verstrekken 
individuele voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke on-
dersteuning. Deze Verordening treedt in werking met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2010.
Deze Verordening vervangt de op 28 september 2006 vastgestelde 
‘Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeen-
te Uitgeest 2007’. Op grond van wijzigingen in de Wet maatschappelij-
ke ondersteuning en de ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen 
jaren dient deze te worden vervangen door een nieuwe Verordening. 

Uitgeest, 21 januari 2010

VERORDENING GAB 2010
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend dat in een openbaar register is opgenomen en met ingang van 
vandaag bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter lezing is neer-
gelegd en in afschrift tegen betaling der kosten voor een ieder ver-
krijgbaar is het besluit van de gemeenteraad d.d. 17 december 2009, 
nummer R2009.0092 met betrekking tot: Verordening gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens 2010. 

In deze verordening worden de juridische basisregels voor het ge-
bruik van de persoonsgegevens door de binnengemeentelijke gebrui-
kers neergelegd. Deze verordening bevat tevens een voorziening voor 
de verstrekking aan zogenaamde vrije derden, bedoeld in artikel 100 
van de Wet GBA. Zoals voorgeschreven in artikel 96, eerste lid, van de 
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, regelt deze 
verordening:
1. de verstrekking van gegevens uit de GBA aan de binnengemeente-

lijke afnemers die deze gegevens nodig hebben voor de vervulling 
van hun taken en die de gegevens uit hoofde van artikel 3b van de 

Wet GBA moeten gebruiken;
2. de systematische verstrekking van de gegevens uit de GBA aan de 

binnengemeentelijke afnemers;
3. de toegang van de gemeentelijke afnemers tot de GBA.

De verordening is op 1 januari 2010 in werking getreden.
De verordening verwerking persoonsgegevens, vastgesteld bij raads-
besluit d.d. 28 augustus 2003 onder nr. 03/59 is per 1 januari 2010 
vervallen.

Uitgeest, 21 januari 2010

VENtVERGuNNING
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat een vent-
vergunning is verleend aan Streetwise Direct Dialogue BV te Utrecht, 
om op 21, 23, 28 en 30 januari 2010 op donderdag van 10.00 tot 
21.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur deur aan deur met 
maximaal zes wervers per shift, donateurs te werven voor de Neder-
landse Hartstichting.

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

WIjzIGING GEMEENschAPPElIjKE REGElING
Op grond van artikel 26, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke rege-
lingen maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest 
bij dezen bekend, het besluit van de gemeenteraad van 
17 december 2009, nummer R2009.0088, houdende de wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Leerplicht / RMC (Ge-
meenschappelijke Regeling CAReL Zuid- en Midden-Kennemerland). 
Deze wijziging houdt het volgende in: de gemeente Heemstede parti-
cipeert in deze regeling vanaf 1 mei 2009. Om deze toetreding moge-
lijk te maken zijn een aantal artikelen in detail hierop aangepast. Deze 
wijziging is in werking getreden op 1 mei 2009.
Deze wijziging is verwerkt in het Register gemeenschappelijke rege-
lingen, als bedoeld in artikel 27, lid 1, van genoemde wet.

Uitgeest, 21 januari 2010

WIjzIGING AfGEGEVEN BOuWVERGuNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest hebben beslo-
ten om gewijzigde tekeningen in de plaats te stellen van de tekenin-
gen behorende bij:

- de verleende bouwvergunning 1e fase voor het plaatsen van een 
berging aan de Hogeweg 158.

De wijzigingen hebben betrekking op de vorm van de deur en kozij-
nen in de zuidoostgevel. Verder zijn in de noodwestgevel twee ramen 
in de topgevel geplaatst. Ook is de mansardekap kap steiler 
geworden. De gewijzigde tekeningen liggen met ingang van vrijdag 22 
januari 2010 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publieks-
zaken. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden 
ingediend binnen de periode van de terinzagelegging. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gericht aan Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Uitgeest.

Raads- en commissievergaderingen
beluisteren?

WWW.uItGEEst.Nl

Stemmen met identificatieDipje of depressie?
De afdeling Preventie van de 
Parnassia Bavo Groep (voorheen 
Dijk en Duin) houdt een voorlich-
tingsbijeenkomst over depres-
sie in de openbare bibliotheek 
aan de Dokter Brugmanstraat 
op vrijdagmiddag 29 januari om 
14.00 uur. De middag is gratis 
toegankelijk en uiteraard is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. De bijeenkomst duurt tot 
ongeveer 15.30 uur.

De voorlichting wordt gegeven door 
een ervaren hulpverlener, die onder 
meer werkzaam is voor GGZ Dijk en 
Duin. Onderwerpen die aan de orde 

komen zijn onder meer: wat is het, 
hoe ontstaat het, wat kun je ertegen 
doen en wat moet je doen als een 
goede vriend er last van heeft? De 
bijeenkomsten worden ook gehou-
den in andere bibliotheken in de re-
gio: bibliotheek Velsen (woensdag 
13 januari, 19.30 uur), bibliotheek 
Beverwijk (donderdag 28 januari, 
10.45 uur), bibliotheek Castricum 
(donderdag 28 januari, 19.00 uur), 
bibliotheek Heemskerk (vrijdag 29 
januari, 11.30 uur).
Tevoren aanmelden is niet noodza-
kelijk, maar wordt in verband met 
de organisatie wel op prijs gesteld. 
U kunt dit doen via e-mail: preven-
tiemk@dijkenduin.nl of bij de orga-
niserende bibliotheek.

Op woensdag 3 maart worden in 
Uitgeest verkiezingen gehouden 
voor een nieuwe gemeenteraad. 
De uitslag van die verkiezingen 
is van groot belang voor de toe-
komst van de gemeente. De vijf-
tien raadsleden die de meeste 
stemmen vergaren bepalen voor 
de komende vier jaar het beleid 
van de gemeente. Ook bepalen zij 

wie de wethouders worden in de 
komende raadsperiode.
Alle stemgerechtigde Uitgeesters 
ontvangen een oproepkaart voor 
de komende verkiezingen. Behalve 
de oproepkaart is het verplicht om 
geldige identificatie mee te bren-
gen in de vorm van een paspoort, 
een rijbewijs of een identiteits-
kaart.




