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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4

Januari
TomPoucenmaand

Banketbakkersroom, Mokka, Slagroom/
nougat, Banaan, Hazelnoot, Zwitsers

TomPouce van de week: 

ChoColade tompouCe 1,50

Zeemeermin op Pootjes!
Uitgeest - De Zwaan Cultureel 
presenteert op 25 januari een 
kindervoorstelling in De Zwaan.
De voorstelling heet ‘Zeemeero
min op pootjes!’ en wordt vero
zorgd door Theatergroep Overo
stekend Wild. De voorstelling 
is bedoeld voor kinderen vano
af vier jaar. Zeemeermin op Poo
tjes! is een speels, beeldend en 
avontuurlijk sprookje. het gaat 
over een vissersman en zijn viso
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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®

Ambulance vast
Uitgeest o Een ambulance kwam 
zaterdag vast te staan op een 
onverhard pad nabij de Koogo
dijk. De brandweer van Uitgeest 
en Heemskerk schoten te hulp 
om het voertuig los te trekken, 
maar dat lukte niet goed. Uiteino
delijk bracht een boer met traco
tor uitkomst. 
De ambulance was naar de 
Koogdijk gegaan om hulp te vero
lenen aan een fietser die was geo
vallen. De fietser kon op eigen 
kracht verder, terwijl de ziekeno
wagen nog vaststond.   

sersvrouw, over verlangen en 
over de zee die geeft en neemt. 
Over kwallebabbels en oestero
soezers en over zeemeerminnen 
natuurlijk. De toegangsprijs is 5,. 
De Vrienden van De Zwaan Culo
tureel betalen 2,50 euro voor de 
eerste kaart. De voorstelling beo
gint om 14.00 uur. Bij voldoende 
belangstelling wordt er om 16.00 
uur een tweede voorstelling  geo
geven. (Foto: Petra de Boer).

Uitgeest - De lijst met artieso
ten, die maandagavond een poo
pulariteitsoaward van Geels Eveo
nementen in ontvangst kwamen 
nemen, was weer indrukweko
kend lang. In de grote zaal van 
Bobs Party Palace deelden Caro
la Geels, first lady van de Noordo
Hollandse showbizz, en de vaso
te presentator van het prijzengao
la, Gaston Starreveld, maar liefst 
achttien onderscheidingen uit.

De publieksprijs voor beste zano
ger ging naar Jan Smit. Hij liet de 
niet geringe concurrentie (Geo
rard Joling en Jeroen van der 
Boom) ver achter zich. Het puo
bliek verkoos zijn zus Monique 
als beste zangeres van 2008. In 
de categorie liveogroepen won 
DioRect. Nick & Simon mocho
ten een award in ontvangst neo
men omdat zij volgens het puo
bliek verantwoordelijk waren 

voor de grootste zomerhit van 
2008: Rosanne. Daarmee stao
ken zij Wolter Kroes, die met Viva 
Hollandia ook een grote zomero
hit scoorde, de loef af. Egmonder 
Jim Bakkum ontving de vakprijs 
voor beste musicalster, terwijl 
een andere streekgenoot, Kaj 
van der Voort uit Beverwijk, de 
publieksprijs in ontvangst mocht 
nemen voor zijn rol in de musio
cal Ciske de Rat. Als klap op de 
vuurpijl kwam Gerard Joling een 
award in ontvangst nemen. Joo
ling scoorde onder andere twee 
nummer 1ohits en brak definio
tief door als tvopresentator. De 
zanger trakteerde het publiek op 
een geweldig optreden. Net als 
ieder jaar werden er ook awards 
uitgereikt aan artiesten die al 
geruime tijd in het vak zitten, zoo
als Het Goede Doel, Belle Perez 
en George Baker. Er waren ook 
opvallende nieuwkomers, waaro

Uitreiking Geels Awards groot feest
bij een eervolle vermelding op 
zijn plaats is voor Waylon en de 
folkband Scrum. Zij zorgden ero
voor dat de nieuwjaarsparty niet 
het plichtmatige feestje werd 
waarvoor sommigen hadden geo
vreesd. (Tekst: Friso Huizinga/foo
to: Reinder Weidijk).



pagina 2 21 januari 2009

Pancratiuskerk Castricum
Za. 24 januari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Zo. 25 januari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. Elke vrijdag-
morgen van 9.30-11.30 uur is de 
kerk open voor bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 24 januari 19.00 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Zo. 25 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 25 januari Dorpskerk 9.00 
uur: Ds. M. Beitler. Ochtendge-

bed. 
10.00 uur: Ds. M. Beitler. Uitge-
zonden door radio Castricum 
(kabel 104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Geen 
dienst.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 25 januari 10.00 uur: Wim 
Nieuwenhuis uit Sint Maartens-
brug. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kin-
derdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 25 januari: Ds. Angelique Rij-
laarsdam.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 25 januari 10.00 uur: Ds. Ni-
colai. Koffie en kinderneven-
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men

Kerkdiensten

Za. 24 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met spontaan koor. 
Voorganger oud vicaris G. Geu-
kers.
Zo. 25 januari 10.00 uur: Woord- 
en communieviering met ge-
mengd koor. Voorganger pastor 
J. Olling.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 24 januari 19.00 uur: Eu-
charistieviering met herenkoor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.

Zo. 25 januari 10.00 uur: Com-
munieviering met samenzang. 
Voorganger pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 23 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 24 januari: Hedendaagsevie-
ring.
Zo. 25 januari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo.
Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl
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HUiSARtSEn CAStRiCUM, 
LiMMEn, AKERSLOOt En 
UitGEESt
Avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
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.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Expositie H.U.I.B. in 
bibliotheek Akersloot
Akersloot - Tot en met 20 febru-
ari exposeren de leden van te-
ken- en schildersgroep H.U.I.B 
(Het Unieke Is Bepalend) in de 
bibliotheek van Akersloot. Er 
worden werken in verschillende 
technieken getoond, onder an-
dere olieverf, acryl en aquarel. 

Gezien de schildersgroep uit 30 
leden bestaat, zullen de werk-
stukken om de twee weken ge-
wisseld worden. 6 februari zullen 
er weer nieuwe schilderstukken 
te bewonderen zijn. De expositie 
is te bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-01-2009: Amber Jo, doch-
ter van D.A.J. Evert en K.H. Cow-
burn, geboren te Beverwijk. 09-
01-2009: Elyse Jacqueline, doch-
ter van H. Brante en R.A. Deca-
toria, geboren te Beverwijk. 10-
01-2009: Sem, zoon van R. Bak-
ker en W. Kooij, geboren te Cas-
tricum. 10-01-2009: Moos, zoon 
van J. Twisk en D.M. Borst, ge-
boren te Beverwijk. 13-01-2009: 
Stijn Pieter, zoon van M.B. Hierck 
en C.J. Klaassen, geboren te 
Castricum.
Wonende te Limmen:
02-01-2009: Gigi Joan, dochter 
van J.S.J. Martens en S.J. Ver-
meulen, geboren te Limmen. 05-
01-2009: Dani Lidy, dochter van 
R. van Draanen en C. Outmaijer, 
geboren te Beverwijk.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
14-01-2009: de Wildt, Nicolaas 
en Zoon, Cynthia, beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
07-01-2009: Weistra, Hilje, oud 
89 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met F. Sinning. 13-01-
2009: Geerts, Harm, oud 81 jaar, 
gehuwd met L. Kampen, overle-
den te Castricum. 

Wonende te Limmen:
09-01-2009: Nooij, Margaretha 
M., oud 89 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met A. 
Colley. 14-01-2009: Ahling, Anna 
C., oud 77 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met S.J. Bleisem.
Wonende te Oostzaan:
08-01-2009: Rep, Femmetje, oud 
80 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met K. Buijs.

Eerste Heilige 
Communie 2009
Castricum - Het eerste commu-
nieproject voor 2009 gaat weer 
van start. De eerste kindermid-
dag is vrijdag 6 februari.

Voor diegene die hun kinderen 
nog niet hebben opgegeven en 
dit nog wel willen, kunnen dit 
alsnog doen. 
Aanmelden kan bij: Pastor G. 
Huisman, tel. 659989, Wendy van 
der Meer, tel. 656714 of Sonja 
Brakenhoff, tel. 671423.
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Inschrijven voor expositie 
Limmen Creatief van start 

Limmen - Het duurt nog even, 
maar aanmelden voor de expo-
sitie Limmen Creatief kan wel al. 

Film sponsor-
tocht Armenië
Limmen - Donderdag 29 janu-
ari wordt door Jan Veldt de film 
van de fietstocht door Armenië 
vertoond. 
Tijdens deze avontuurlijke spon-
sortocht door het ruige land-
schap hebben de tien deelne-
mers 7.000 euro in aan dokter 
Ardo aangeboden. Het geld, dat 
ingezameld is door sponsoren, 
wordt gebruikt voor baarmoe-
derhalskankeronderzoek en de 
bestrijding er van. 

De film begint 20.30 uur in de 
Enterij in Limmen. De toegang is 
gratis. Wel staat er een collecte-
bus voor het goede doel. 

Bruno Gröning
Castricum - Op 2 februari wordt 
een lezing gehouden over ‘Hulp 
en genezing langs geestelijke 
weg door de leer van Bruno Grö-

Rampenplan is gereed
Castricum - De gemeente Cas-
tricum heeft het Rampenplan 
2009 gereed. Het is in te zien op  
www.castricum.nl en bij de info-
balie van de gemeentelijke loca-
tie, Zonnedauw 4 te Limmen. Het 
rampenplan is er voor de bur-
gers van Castricum, de buurge-
meenten de hulpverleningsdien-
sten, maar ook voor eigen ge-
meentelijk personeel.
In 2005 is een regionaal model 
rampenplan ontwikkeld door de 
Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord dat voldoet aan de eisen 
van de Wet kwaliteitsbevorde-

AED-project van start
Castricum - In de gemeente 
Castricum is een start gemaakt 
met het project ‘Zes Minuten 
Zones’. Dat zijn plekken waar bij 
een hartstilstand alle elementen 
binnen zes minuten toegepast 
kunnen worden, 112 wordt di-
rect gebeld, iemand start direct 
met reanimeren en binnen zes 
minuten krijgt het hart een eer-
ste schok met een Automatische 
Externe Defibrillator (AED). Een 
AED is een apparaat dat de hart-
activiteit van het slachtoffer regi-
streert en aan de hand van com-
putergestuurde protocollen ge-
sproken opdrachten geeft aan 
de hulpverlener.
Directe basale reanimatie en de-

fibrillatie binnen de eerste zes 
minuten na een hartstilstand 
bieden, zo blijkt uit onderzoek, 
een overlevingskans van 50 tot 
70%.
De stichting AED en Reanima-
tie Castricum is samen met de 
afdeling Veiligheid en Hand-
having van de gemeente Cas-
tricum aanjager van het pro-
ject. Tevens worden diverse an-
dere belangengroepen en part-
ners betrokken bij de totstand-
koming van dit project. Het is de 
bedoeling dat voor het eind 2009 
de gemeente Castricum ‘AED-
proof’ wordt. Op dit moment zijn 
in Castricum op diverse plaatsen 
al AED’s aanwezig.

Entre les murs is klein meesterwerk
François maakt zich klaar als le-
raar van de vierde klas voor een 
nieuw jaar op een middelbare 
school in een moeilijke wijk. Cul-
turen en denkwijzen botsen vaak 
met elkaar in het klaslokaal, die 
een afspiegeling is van de he-
dendaagse Franse maatschap-
pij. Hoe vermakelijk en inspire-
rend de leerlingen ook kunnen 
zijn, hun moeilijke gedrag kan 

Last Chance Harvey in Corso
Harvey Shine, een jingleschrij-
ver uit New York, krijgt van zijn 
baas een laatste kans om met 
een nieuwe jingle op de prop-
pen te komen, anders raakt hij 
zijn baan kwijt. Eigenzinnig als 
Harvey is, gaat hij in plaats daar-
van naar Londen om het huwe-
lijk van zijn dochter bij te wonen, 
belovend aan zijn baas dat hij de 
maandagochtend daarop weer 
terug op kantoor is. Eenmaal in 
Londen ontdekt Harvey dat zijn 

dochter haar schoonvader bo-
ven hem heeft gekozen haar 
naar het altaar te leiden. Teleur-
gesteld druipt hij af, en besluit 
terug naar het vliegveld te ke-
ren, maar mist zijn vlucht. Terwijl 
Harvey zijn best doet de situatie 
aan zijn baas uit te leggen, wordt 
hij ontslagen. Als hij zijn zorgen 
wegdrinkt aan de luchthavenbar, 
komt de mooie Emma ten tonele 
en begint met haar een memora-
bele conversatie. 

elk enthousiasme van een on-
derbetaalde leraar dempen. En-
tre les Murs (Tussen de muren) 
is gebaseerd op de gelijknamige 
roman van de voormalige leraar 
François Bégaudeau, die ook de 
hoofdrol speelt. Zijn leerlingen 
worden gespeeld door niet pro-
fessionele acteurs. Op de laat-
ste dag van het Filmfestival van 
Cannes won de film geheel on-

ring rampenbestrijding. In 2006 
is op basis van dit model het 
‘Rampenplan van de gemeente 
Castricum’ vastgesteld. In de di-
verse deelplannen van het ram-
penplan diende nog nadere in-
formatie en gegevens verwerkt 
te worden. Ook de wijzigingen 
naar aanleiding van de reorga-
nisatie van de gemeente Castri-
cum en de tijdelijke huisvesting 
zijn inmiddels verwerkt in deze 
nieuwe versie van het rampen-
plan. Hiermee voldoet het plan 
aan het toetsingskader van de 
provincie Noord- Holland.

verwacht de Gouden Palm.  
De grootste prestatie van dit als 
documentaire aandoende drama 
is het naturelle acteerwerk van 
de pubers, die zonder enige er-
varing improviserend uitvergrote 
versies van zichzelf neerzetten. 
Regisseur Laurent Cantet blijft 
bescheiden op de achtergrond 
en laat de kids hun gang gaan. 
Een klein meesterwerk.

De expositie wordt gehouden op 
7 en 8 maart in Vredeburg van 
11.00 tot 17.00 uur. Deze zeer ge-
varieerde kunstmarkt biedt een 
kijkje in de artistieke wereld van 
hobbyisten en kunstenaars uit 
Limmen en omgeving. Iedereen 
die op enige wijze creatief bezig 
is kan meedoen. 
Er is bovendien gelegenheid 
werk te koop aan te bieden. De 
kosten van deelname zijn 15,00 
euro. 

Voor inlichtingen en opgave kan 
men van 25 januari tot 10 februari 
mailen of bellen naar willy-min@
hotmail.com of 072-5051378. 

ning’. Deze vindt plaats in de Tuin 
van Kapitein Rommel,  schuin te-
genover het NS-station aanvang 
19.30 uur. De toegang is gratis. 
Voor informatie: tel. 075-6284502 
of www.bruno-groening.org. 

Programma 22 jan t/m 28 jan 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur
“Last Chance Harvey”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

“Bride Flight”
zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur
“Madagascar 2”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Australia”
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 14.00 & 18.30 uur
zondag 14.30 uur 

maandag 20.00 uur 
woensdag 14.00 uur 
“Oorlogswinter”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag & dinsdag 20.00 uur

“Entre les Murs”

Proeflessen ballet van start
Castricum - Wie op zoek is naar 
een balletstudio die kleuterbal-
let aanbiedt kan de kleuter een 
proefles laten volgen bij Ballet-
studio Jacqueline Burger. Er zijn 
klassieke balletlessen voor kleu-
ters, voor alle leeftijden van de 
basisschool en ook voor leerlin-
gen van het voortgezet onder-
wijs. Een klassieke basis, die de 
spierkracht goed ontwikkelt, is 

een vereiste bij een vakoplei-
ding dans/musical. Voor gemoti-
veerde latere starters  is er een 
stoomcursus om snel een goed 
niveau op te bouwen. Instromen 
in alle lessen kan op elk moment 
gedurende het seizoen. Voor een 
proefles kan men bellen naar 
023-5361009 in de ochtenduren, 
per mail naar bsjburg@zonnet.nl 
of kijk op website www.iskra.nl.
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...Of een Valentijnsspotje
Wil je iemand verrassen met een persoonlijke Valentijnsadvertentie? Voor 5 euro zonder foto of 10 
euro met foto, staat uw persoonlijke boodschap voor uw liefste op 11 februari in de Castricummer 
en Uitgeester Courant. Geef op onderstaande bon uw voorkeur aan samen met de tekst die u wilt 
plaatsen. De voorbeelden zijn op ware grootte. Lever deze uiterlijk maandag 9 februari tegen 
contante betaling in bij Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 in Castricum.

Inleveren t/m 9 februari en tegen contante betaling

Tekst Valentijnsspotje:..................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

IK hou 
VAN JE...

Karel

FOTO
HIER IK hou-

VAN JE...
Karel

e10,- 

  Verras je Valentijn...
Op 11 februari plaatsen wij alle gedichten, wensen en
Valentijnsspotjes op onze speciale Valentijnspagina’s

in de Castricummer en Uitgeester Courant. 

...Met een Valentijnsgedicht
Verras je stille liefde, vriend, vriendin of iemand anders waar je heel veel van houdt op 
Valentijnsdag met een gedicht. Stuur het gedicht uiterlijk voor maandag 9 februari naar het kantoor 
van de Castricummer en de Uitgeester Courant.

...Of een Valentijnsgroet
Vul uw groet in op het onderstaande gratis Valentijnskabaaltje en lever het in voor maandag 
9 februari bij het kantoor van Verspreidnet aan de Castricummerwerf 39-41 in Castricum. Je 
berichtje wordt dan gratis geplaatst.

De Castricummer en Uitgeester Courant, 
Castricummerwerf 39-41, 1901 RV Castricum

 1e regel G
 2e regel R
 3e regel A
 4e regel T
 5e regel I
 6e regel S

                                                                                   7e regel

Plaats voor 
Valentijnsdag 

gratis een 
Valentijnsgroet!

e5,-

Psychische hulpverlening 
nu ook in de HOED 
Castricum - Vanaf 1 februa-
ri wordt in de huisartsenpraktijk 
van Bakker, Buitenhuis en Cop-
poolse aan de Oranjelaan een re-
gulier GGZ-spreekuur gehouden 
door Frans Klein Ikink, sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige. 
Na verwijzing door een huisarts 
kan gestart worden met kortdu-
rende behandelingen, advies en 
eventueel gerichte doorverwij-
zing. Frans Klein Ikink is 54 jaar 
en al sinds 1985 werkzaam in 
de geestelijke gezondheidszorg. 
Door zijn ervaring en opleiding 
beschikt hij over een brede ex-
pertise en is er regelmatig over-
leg met de huisartsen die blij zijn 

met deze GGZ voorziening cen-
traal in het dorp. Vanaf 1 febru-
ari zal Frans op de donderdag-
middag in de praktijk spreekuur 
houden en vanaf medio maart op 
de woensdagmiddag.
Door deze faciliteit groeit de 
huisartsenpraktijk HOED uit tot 
een volwaardig gezondheids-
centrum met voorzieningen als 
laboratorium, fysiotherapeutisch 
spreekuur en diëtiste.
Maandelijks worden er stoppen-
met-roken-cursussen gegeven 
en binnenkort wordt gestart met 
slaapcursussen in samenwer-
king met psychologen van de 
praktijk De Kern. 

Rijbewijskeuring door 
huisartsen in Castricum
Castricum - Al langer ma-
ken de huisartsen van Castri-
cum zich zorgen over de kwa-
liteit van de rijbewijskeuringen 
die bij hun patiënten worden af-
genomen. Een rijbewijskeuring 
is een in Nederland vereiste me-
dische keuring voor verlenging 
van het rijbewijs. Voor automo-
bilisten van 70 jaar en ouder is 
voor verlenging van het rijbewijs 
minimaal iedere vijf jaar een rij-
bewijskeuring verplicht.
Tijdens de keuring wordt  beoor-
deeld of iemand aan de normen 
voldoet om zelfstandig en veilig 
een voertuig te besturen. Huis-
arts Paul Buitenhuis: “De huis-
arts is vanuit zijn kennis van de 
patiënt en door eventuele dos-

sierinzage bij uitstek de meest 
geschikte medicus om deze keu-
ring uit te voeren. Er wordt ge-
let op de algemene lichamelij-
ke en geestelijke conditie en het 
functioneren van armen, benen 
en wervelkolom. Uiteraard wordt 
de bloeddruk gemeten en er is 
een urinecontrole op afwijkin-
gen. Speciale aandacht gaat uit 
naar reactiesnelheid en de ge-
zichtsscherpte wordt getest op 
gestandaardiseerde wijze.” Nu 
de marktwerking kennelijk ook 
op dit gebied is doorgedrongen, 
willen de huisartsen de moge-
lijkheid van rijbewijskeuring voor 
ouderen vanaf 70 jaar aanbieden 
tegen een speciaal lokaal tarief 
van 30 euro. 

Opleiding Beveiliger nu 
op ROC Nova College
Regio - ROC Nova College ver-
zorgt de beroepsopleiding ‘Be-
veiliger’ vanaf september ook in 
Beverwijk op de Laurens Baeck-

laan 25. De opleiding duurt 1,5 
jaar. Belangstellenden zijn wel-
kom tijdens het open huis op 24 
januari van 10.00 tot 14.00 uur. 

Het Nova College werkt hierbij 
nauw samen met NVD Beveili-
gingen. Gediplomeerden zijn ge-
wild in de beveiligingsbranche 
als beveiliger, winkelsurveillant 
en mobiel surveillant. Vanaf sep-
tember kunnen jongeren uit de 
regio terecht in Beverwijk. Voor 
meer informatie: www.novacol-
lege.nl, 023-5302010.

Historische lezing bij 
jubilerend Dijk en Duin
Castricum - Het is feest bij GGZ 
Dijk en Duin. Er wordt 100 jaar 
zorg verleend op de locatie Duin 
en Bosch in Castricum én GGZ 
Dijk en Duin bestaat vijf jaar. On-
der het motto ‘Een eeuw hoofd-
zaken’ zijn er daarom gedurende 
het jaar een verscheidenheid aan 
activiteiten. Op 30 januari begint 
om 13.30 uur in het Witte Kerkje 
een lezing met uniek beeldmate-
riaal van de jubileumwerkgroep 
Historie. Het eerste deel van de 
lezing gaat over de geschiedenis 
van Duin en Bosch, gevolgd door 
een lezing over de ontwikkeling 
en geschiedenis van de arbeids-  
en dagbesteding door patiën-
ten. Een rondwandeling over 
het terrein van de locatie Duin 
en Bosch sluit de lezing af. De-
ze lezingen worden herhaald op 
14 februari. Op de website www.
dijkenduin.nl staat actuele infor-
matie en aanvangstijden van de 
activiteiten. Daarnaast is er ge-
durende de hele maand februari, 
in de gangen van het A-gebouw 

een posterexpositie van Dijk en 
Duin medewerker Heino Jans-
sen over de professionalisering 
van het verpleegkundig beroep. 
De activiteiten zijn openbaar en 
gratis toegankelijk. 
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Een veilige Dorpsstraat
Met belangstelling hebben wij de ingezonden brief van de heer Perlee, 
als bewonersvertegenwoordiger van de stakeholdersgroep Dorpsstraat, 
gelezen. Zijn brief vraagt om een reactie en niet alleen omdat onze partij 
wordt verweten zich negatief uit te laten over het ontwerp. Ons bezwaar 
is de kans van slagen bij het toen bekende aantal van 6700 auto’s per 
dag door de Dorpsstraat mede in relatie tot de 1,6 miljoen die hiervoor 
wordt uitgetrokken. In zijn brief verwijst de heer Perlee naar geraad-
pleegde deskundigen: Fietsberaad en de gemeente Oss en dat deze 
de gekozen oplossing onderschrijven. Hier is blijkbaar sprake van een 
selectief geheugen van de heer Perlee.
Het Fietsberaad heeft namelijk meer gezegd, te weten: bekijk alle mo-
gelijkheden om met verkeerscirculatiemaatregelen de auto-intensiteit te 
verlagen en breng op strategische plekken snelheidsremmers aan over 
de hele breedte van de weg (dit is niet overgenomen in het uiteindelijke 
plan) en Fietsberaad/CROW nemen als algemeen uitgangspunt voor 
een fietsstraat  een aantal van 2500 auto’s per dag en minstens twee 
keer zoveel fietsers. Fietsberaad heeft aangegeven dat het inmiddels 
uit onderzoek van Goudappel Coffeng gebleken toekomstige aantal van 
7500 auto’s  teveel is voor een goede fietsstraat en bepleit opnieuw ver-
keerscirculatiemaatregelen om het aantal auto’s terug te brengen.
Niet verteld wordt  hoeveel auto’s per dag  er door de betreffende 
straat in Oss gingen voordat het een fietsstraat werd: maximaal 1500. 
Onvergelijkbaar dus. Onze conclusie is en blijft dat de Dorpsstraat als 
fietsstraat pas een kans van slagen heeft als echt maatregelen worden 
getroffen om de auto-intensiteit terug te dringen en dat wij daar nu geen 
1,6 miljoen voor over hebben. De heer Perlee slaat bij zijn beschrijving 
van de werkelijkheid van de dag de spijker op zijn kop, je kan de Dorps-
straat pas veiliger maken als je keuzes maakt over verkeerscirculatie. En 
dat doet niets af aan het werk dat de stakeholders voor de Dorpsstraat 
hebben verricht, maar verklaart wel waarom stakeholders zijn afgehaakt.  
Maar uiteindelijk gaat het om de politieke durf om keuzes te maken.
Bert Visser, Raadslid CKenG.

Jachtseizoen geopend
Afgelopen woensdag 14 januari was het zover. De ‘officiële’ aftrap van 
het jachtseizoen op Castricumse jongeren. Het begon allemaal eigenlijk 
al in oktober 2008 (of al eerder). De jongeren van de Bakkerij zijn toen al 
om de tafel gaan zitten met het college voor tijdelijke huisvesting in het 
pand van Fatels. Naar nu blijkt een zoethoudertje om ze in een vangnet 
te laten lopen die de gemeente al had gespannen in het pand van Fatels. 
De jongeren hoefden er alleen maar in te lopen zodat de gemeente deze 
jongeren wederom een teleurstelling bezorgde. De vraag werpt zich op 
of de jongeren nog wel ergens welkom zijn. En dan ook na 22 uur ’s 
avonds. Dit College wil dan zeker ook nog een samenscholingsverbod 
inzetten om de eventuele overlast van jongeren te beperken. Kortom 
het huidige jeugd- en jongerenbeleid biedt geen enkele oplossing. De 
jongeren worden overal weggejaagd. 
Waar kunnen dan jongeren nog wel heen? Wellicht is het gemeentehuis 
dat al maanden leeg staat een goede optie. Dichtbij het winkelcentrum 
waar de jongeren hun inkopen kunnen doen om vervolgens in het ge-
meentehuis te kunnen gaan hangen onder het genot van een drankje. 
Zo dient de leegstand ook nog een doel in plaats van het nutteloos leeg 
te laten staan wat klauwen met geld kost en wij als burgers dienen op 
te hoesten. Wel een plek die weinig overlast geeft, voor zover men daar 
al over kan spreken. En als laatste oplossing lijkt het de gemeente zeker 
een goed idee om net buiten de bebouwde kom van Castricum een plek 
te creëren waar de jongeren kunnen hangen. Als dit het geval is staat de 
politie zeker massaal bij de grenspost Castricum om de jongeren tegen 
te houden en op de bon te slingeren, zodat ze aan hun doelstelling van 
meer dan 2000 boetes kunnen komen. Beste gemeente. Ziet u niet in 
dat elke jongere straks onterecht als probleem wordt gezien binnen de 
gemeente? Zoals in Amsterdam wel eens wordt gezegd als er iets is 
gebeurd dat het een buitenlander wel zal zijn geweest, zo zal dat in 
Castricum straks zijn: “o dat zullen die jongeren wel weer zijn geweest.” 
Ik kan mij herinneren dat de Koningin 2e Kerstdag een mooie toespraak 
hield. Hierin werd opgeroepen om te investeren in onze jongeren, ook 
gezien de opkomende vergrijzing. Deze jongeren kunnen dan mooi voor 
de ouderen gaan zorgen. Wat betreft de gemeente Castricum zal het 
straks flink zoeken worden naar jongeren als het te voeren beleid op 
deze voet verder gaat. Investeer in jongeren, geef ze eindelijk eens een 
eigen plek om muziek te maken of gewoon om samen gezellig bijeen te 
zijn. Uiteraard zonder overlast te bezorgen. Ze zijn het meer dan waard. 
Wilco van Pel, voorzitter jongerenafdeling CKenG.

Voorzichtig... breekbaar 
Castricum - Maandagmorgen is het glazen monument bij het gemeentehuis verwijderd en tijdelijk ge-
plaatst naar een opslag aan de Dr. De Jongweg vanwege de verbouwing van het gemeentehuis. Het 36 ton 
wegen de monument is in 1999 geplaatst als herinnering aan de Slag van Castricum in 1799. Het monu-
ment wordt na de verbouwing weer teruggeplaatst. (Foto: Giel de Reus).

NS-personeel 
lastig gevallen
Castricum - Woensdag 14 janu-
ari rond 20.30 uur heeft de poli-
tie op het perron van het stati-
on Castricum een 15-jarige jon-
gen uit Castricum aangehouden. 
Hij kreeg van een conducteur 
een bon omdat hij tussen Alk-
maar en Castricum had gereisd 
zonder geldig kaartje. Bij nade-
ring van het station trok hij het 
bonnenboekje van de conduc-
teur uit zijn hand en rende weg, 
het perron op. Daarbij verloor hij 
echter zijn schoen waardoor de 
conducteur hem, samen met een 
passagier, kon achterhalen en 
over kon dragen aan de politie. 
De spoorwegpolitie maakt pro-
ces-verbaal tegen de jongen op, 
ondermeer wegens verzet tegen 
zijn aanhouding.

Geweld in trein
Regio – Toen woensdag rond 
23.20 uur een trein Castricum 
aandeed, ontstond een conflict 
tussen een beschonken man 
en twee conducteurs. De 57-ja-
rige man uit Purmerend zat in 
de 1e klasse en had geen kaart-
je. Toen de conducteurs hem 
daarop aanspraken, ging hij te-
keer en bedreigde hij hen met 
de dood. Eén van de twee, een 
conductrice, kreeg een stomp in 
haar buik waarna de politie werd 
gebeld die de man op het stati-
on Alkmaar overnam. Hij is voor 
de nacht ingesloten en vanmid-
dag met een proces-verbaal op 
zak heengezonden. 

Paula Schirmer in De Kern
Castricum - Op dinsdagavond 
27 januari is er een speciale para-
normale avond met Paula Schir-
mer in de Kern. Paula doet hel-
derziende waarnemingen en te-
kent portretten van overledenen. 
Daarnaast is er dit keer een extra 
activiteit waar alle aanwezigen 
aan mee kunnen doen: een kor-
te workshop met de naam ‘Ont-
moet je persoonlijke gids’.

Paula zal de aanwezigen in diepe 
ontspanning brengen en ze ver-
volgens via een geleide medita-
tie in contact brengen met hun 
persoonlijke levensgids. 
De Kern is te vinden op de Over-
toom 15 en de bijeenkomst duurt 
van 20.00 tot 22.30 uur. De entree 
bedraagt 7,-. Van te voren reser-
veren is aanbevolen. Dit kan via 
075-6179693. 

Eastside Rhythm Freaks 
live bij BumrushRadio

Castricum - Zondag zijn de 
‘Eastside Rhythm Freaks’ gast 
bij BumrushRadio, de wekelijk-
se HipHop radioshow op Cas-
tricum105 tussen 20.00 en 
22.00 uur. Dat het debuut van 
de groep, bestaande uit Giller-
bee (mc), Mr. Midget (mc), Con-
stantly (producer/mc) en Lava-
rock (dj) pas vorig jaar is uitge-
bracht, betekent niet dat ze net 
bezig zijn in de muziek. Vanaf 
2001 bestaat de groep officieel, 
maar ook daarvoor waren de he-
ren al afzonderlijk muzikaal ac-
tief. BumrushRadio is te beluis-
teren via www.bumrushradio.
com. Kijk voor voor frequenties 
op www.castricum105.nl.  

Pontje terug in 
de vaart
De Woude - Op woensdag 21 ja-
nuari is de veerpont bij De Wou-
de weer teruggeplaatst en de tij-
delijke pontonbrug verwijderd. 
Op woensdag 24 december 2008 
werd de door Connexxion geëx-

ploiteerde pont bij De Woude uit 
de vaart genomen. Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier constateerde eerder een 
smeerolielekkage bij de aandrij-
ving van de schroef en plaatste 
daarom dubbele olieschermen. 
Om de pont te kunnen repare-
ren moest zij uit de vaart geno-
men worden. 
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Wintertje hè....!!!
Het is weer een èchte Hollandse winter, en daar horen 
natuurlijk onze verse ambachtelijke specialiteiten bij....

Appelpencees
van woensdag tot woensdag 2 stuks € 2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:

pakje speculAAs
puur genieten..... van € 3,95 voor € 3, 35 !!

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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** www.bakkerijputter.nl **

Bomen De Koog gevaar 
voor mens en bebouwing
Uitgeest - In De Koog wordt op 
korte termijn een aantal beeld-
bepalende bomen gekapt. Het 
gaat om Canadese en Italiaan-
se populieren en om essen. Als 
gevolg van snelle groei of ziekte 
zijn deze bomen in een zodanig 
slechte conditie dat ze gevaar 
opleveren voor mens en bebou-
wing. Ook aan het Nieuwland in 
het Oude Dorp zal een populier 
het veld moeten ruimen. Waar 
mogelijk zorgt de gemeentelijke 
buitendienst voor herplant.
Bij de aanleg van het openbaar 
groen in De Koog, vooral ten 
noorden van de Plevierstraat, is 
in de jaren tachtig gewerkt met 
snelgroeiende boomsoorten zo-
als de populier en de wilg. De-
ze zorgen snel voor een ‘aan-
gekleed’ plantsoen, maar heb-

ben een beperkte levensduur. Zo 
is het bij voorbeeld in verstede-
lijkt windgebied noodzakelijk om 
Canadese populieren na een le-
vensduur van 25 à 30 jaar te kap-
pen. Deze boomsoort ontwik-
kelt zware takken, die niet met 
de stam vergroeien en bij ster-
ke wind onverwacht kunnen af-
knappen. De afgelopen jaren is 
dat in De Koog al enige keren 
gebeurd.
Ongeveer hetzelfde geldt voor 
Italiaanse populieren, die na 25 
jaar van binnenuit kunnen gaan 
rotten en bij storm spontaan om-
vallen.
Om ongelukken te voorkomen 
wordt binnenkort begonnen met 
het verwijderen van bomen in de 
volgende straten: Kemphaan-
straat (drie Canadese populie-

ren), Plevierstraat (twee Cana-
dese populieren), Witte Hoofden 
(vier Italiaanse populieren), Zien-
dervaart (drie Italiaanse populie-
ren), Nieuwland (een Canadese 
populier). Waar mogelijk worden 
nieuwe bomen geplant. Op som-
mige plekken is dat op voorhand 
al gebeurd.

In de Kooglaan moet bovendien 
tussen de huisnummers 7 en 23 
op korte termijn een vijftal essen 
worden gerooid. De bomen zijn 
ziek en spontaan breken takken 
af, mogelijk als gevolg van de 
beperkte ruimte voor het wortel-
systeem door de aanwezigheid 
van leidingen en riolering. In de 
nabijgelegen grasstrook plant 
de buitendienst dit voorjaar drie 
nieuwe bomen terug. 

Rob de Reus maakt nieuw 
logo voor Binnenmeerschool
Uitgeest - De Binnenmeer-
school begint 2009 goed en wel 
met een nieuw logo dat met enig 
spektakel woensdagochtend, 14 
januari werd onthuld. 
Rob de Reus, kunstenaar, oud-

leerling en vader van een leerlin-
ge uit groep 1-2b heeft het logo 
ontworpen. 
‘Basisschool Binnenmeer, daar 
word je van binnen meer’, zo is 
te lezen.  

Radio 538 
limolunch
Uitgeest - In december had Er-
win de Wit, die werkt bij Steak-
house Bij de Buurvrouw in 
Heemskerk, de limolunch bij Ra-
dio 538 gewonnen.
Een gigantische limousine van 
veertien meter lang kwam dins-
dag 13 januari voorgereden.
Het personeel werd rondgereden 
in Uitgeest onder veel bekijks.
In de limo werd ondertussen ge-
noten van een lunch.  

MHCU weer in actie
Uitgeest - Na vakantie en af-
gelastingen vanwege het koude 
winterweer konden er eindelijk 
weer wedstrijden bij MHCU ge-
speeld worden.
Om 10.30 uur begon de wed-
strijd van de meisjes E1 tegen 
de E2 van Overbos uit Beverwijk, 
een echte streekderby dus. De 
meiden uit Uitgeest kwamen na 
een kwartier spelen op een 0-1 
achterstand. 
Ze lieten het hoofd echter niet 
hangen en bleven aanvallen, met 
succes, want met de rust ston-
den ze alweer 3-1 voor. Na de 
rust werd er door beide teams 
nog flink gescoord en de eind-
stand werd 5-3 voor  MHCU. 

Ook de meisjes D1 zijn goed de 
startblokken uitgekomen na de 
ijspret van de afgelopen twee 
weken. De thuiswedstrijd tegen 
Heerhugowaard werd verdiend 
met 2-0 gewonnen. Op enke-
le uitbraken na speelde de wed-
strijd zich voornamelijk af op de 
helft van de tegenstander. Uit-
geest creëerde voldoende kan-
sen. De eindstand werd al bij 
rust bereikt.

De jongens D1 hadden minder 
succes. Hoe zij ook vochten, de 
tegenstander, Haarlem, was toch 
een maatje te groot voor het 
team van Uitgeest. Zij verloren 
met 1-7.  

Korfballers Stormvogels 
gaan thuis onderuit 
Uitgeest - Korfbalvereniging  
Stormvogels is thuis tegen Oos-
terkwartier met 12-16 onder-
uit gegaan. En dat was een gro-
te teleurstelling voor de selec-
tie en de fans. Vooraf waren er 
nogal wat personele problemen. 
Speler Gerard Valkering: “Van de 
10 mensen die in het eerste zit-
ten was de helft aanwezig.” In de 
basis stonden drie routeniers: 
René Binkhorst, Nico Molenaar 
en José van der Laan-Heijne. In 
de beginfase was er nog wei-
nig aan de hand voor Stormvo-
gels. Valkering: “De eerste helft 
is steeds een beetje gelijk op-
gegaan, waarbij we een puntje 
achter bleven lopen.” Maar in de 
daarop volgend periode kwam 
Oosterkwartier sterk voor de 
dag. “Voor rust zijn we echter te-
ruggekomen door vier keer op rij 

van afstand te scoren. De rust-
stand was 8-7. Dus in de pau-
ze waren we nog hoopvol ge-
stemd.” De tweede helft was aar-
dig om naar te kijken. Valkering: 
“Het is weer gelijk opgegaan tot 
9-9. Daarna zijn ze 9-11 voor ge-
komen. We zijn nog teruggeko-
men tot 11-12, maar daarna zijn 
ze uitgelopen tot 11-14.” Deze 
marge hield het ervaren Ooster-
kwartier tot het einde behouden. 
De eindstand was 12-16. Val-
kering was na afloop natuurlijk 
niet tevreden. Opvallend was dat 
wij in de tweede helft geen en-
kel afstandschot meer gescoord 
hebben. Zondag moeten we te-
gen Kievieten uit. Hopelijk zijn 
we dan weer met voldoende er-
varen spelers en speelsters. Het 
zou fijn zijn als we dan weer een 
goed resultaat gaan behalen.” 
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Open dagen Clusius College
Leerlingen voeren actie 
voor jongeren met aids
Castricum - Onlangs hebben 
leerlingen uit klas 2b1 van het 
Clusiuscollege Castricum in een 
les een dvd gezien van Plan Ne-
derland over Malawi en de Aids-
pandemie. De rapper Ali B be-
zoekt voor dit programma ont-
wikkelingslanden en kaart een 
maatschappelijk probleem in dat 
land aan. De leerlingen waren zo 
onder de indruk van de aids-pro-
blematiek dat ze vonden dat ze 
iets moeten doen voor de slacht-
offers. Hierop namen ze het ini-
tiatief om actie te voeren op de 
open dagen, die plaatsvinden op 
30 en 31 januari.
Ze hebben zelf van alles bedacht, 

geregeld en gemaakt hiervoor. 
Zo verkopen ze in het ‘actielo-
kaal’ onder andere zelfgemaak-
te ‘red ribbons’. Er zijn bloembol-
len geplant die op de actiedagen 
bloeiend te koop zijn en er zijn 
zelfgemaakte bloemstukjes. Ook 
laten ze een korte film over aids 
zien. 

De leerlingen hebben besloten  
de opbrengst van deze actie te 
geven aan de stichting ‘Dance-
4Life’. Dit is een stichting die sa-
men met jongeren ervoor vecht 
om de verspreiding van hiv/
aids terug te dringen. Zie www.
dance4life.nl.  

Kees van der Zwaard 
speelt Herberg De Engel 
Castricum - Op Oerol kon men 
al eerder voorproeven in Herberg 
de Engel, de nieuwe theatervoor-
stelling van Kees van der Zwaard. 
Na de première sprak men over 
een ‘liefdesverklaring aan het le-
ven, loepzuiver en messcherp’.
Op 30 januari is de Herberg ge-
vestigd in de Maranathakerk, 
Beatrixstraat, hoek Kleibroek in 
Castricum.
In zijn muzikale monoloog neemt 
Kees van der Zwaard zijn pu-
bliek mee naar Herberg De En-
gel. Men kan er drinken, eten 
wat de pot schaft, en ook een 
bed krijgen als het moet. De her-
bergier kiest muziek - van Bach 
tot Bauer - voor elke klant die 

langskomt: de stamgast, de toe-
vallige voorbijganger, een enke-
le doemdenker, de dolende ziel, 
de zoveelste wereldverbeteraar, 
mensen die hun verhaal kwijt 
moeten, de zwijgende drinker, 
geliefden, artiesten. Doodgewo-
ne mensen, geen engelen. 
De nuchtere kroegbaas heeft 
niks met engelen. Hij heeft nog 
nooit een engel gezien. Ja, één, 
maar die hield hem voor gezien. 
Sindsdien loopt hij zielloos rond. 
Deze man die altijd luistert, kan 
zijn eigen verhaal niet kwijt. Of 
wil hij niet?
De theatervoorstelling begint om 
20.00 uur en de entreeprijs be-
draagt 7,00 euro.

Expositie van 
Maudy Brussel
Castricum - Kunstenaar Mau-
dy Brussel, die lange tijd in Cas-
tricium woonde, exposeert bij 
de Tuin van Kapitein Rommel in 
Castricum. Op dit moment ge-
bruikt ze als inspiratiebron de fo-
to’s die haar overleden Opa Brus-
sel (fotograaf) gemaakt heeft. De 
zwart/wit foto’s van mensen uit 
die tijd, worden omgezet tot gro-
te schilderijen en soms in kleur 
uitgebeeld. Een andere inspira-
tiebron zijn kinderen en mensen 
uit andere culturen. Het is el-
ke keer weer een uitdaging om 
de uitdrukking op de gezichten 
goed weer te geven. Naast haar 
vrije werk maakt ze ook portret-
ten en ander schilder- of teken-
werk in opdracht. Zie ook www.
maudybrusselartwork.nl.

Lezing door 
Tischa Neve 
Castricum - Op dinsdag 27 ja-
nuari om 20.00 uur organiseert 
Forte Kinderopvang een le-
zing ‘Positief en creatief opvoe-
den’. De lezing wordt gehouden 
door Tischa Neve, jeugdpsycho-
loog en opvoedcoach in het tv-
programma ‘Schatjes’ in de au-
la van openbare basisschool ‘De 
Sokkerwei’, Sokkerwei 6 in Cas-
tricum.
Geïnteresseerden kunnen zich 
onder vermelding van hun naam 
en het aantal personen opgeven 
via info@fortebv.nl of telefonisch 
op het nummer 0251 – 658058. 

Nationale Voorlees-
dagen weer van start
Castricum - Tot en met zater-
dag 31 januari zijn de Nationale 
Voorleesdagen. Tijdens deze pe-
riode draait alles om voorlezen 
en voorgelezen worden. 
Net als voorgaande jaren staat 
ook dit jaar één prentenboek 
in de schijnwerpers tijdens de 
Voorleesdagen. Een jury van Ne-
derlandse jeugdbibliothecarissen 
riep het boek Anton kan toveren 
van Ole Konnecke tot Prenten-
boek van het Jaar. Anton heeft 
een echte toverhoed en dus wil 
hij toveren. De boom verdwijnt 
niet, maar het vogeltje wel. En 
Lucas ook! Anton kan toveren. 
Zijn vrienden geloven hem niet. 
Tot hij Laura’s vogel terugtovert. 
Anton kan écht toveren! Kom tij-
dens de voorleesdagen op be-
zoek in de bibliotheek en maak 
kennis met Anton en al die an-
dere prentenboeken.

De bibliotheken in Castricum, 
Akersloot en Limmen organi-
seren tijdens de Voorleesdagen 
feestelijke activiteiten en acties 
om peuters, kleuters en hun ou-
ders op een leuke manier ken-
nis te laten maken met de bibli-
otheek. Ter gelegenheid van de 
Nationale Voorleesdagen kun-
nen alle kinderen tot zes jaar 
zich gratis laten inschrijven als 
lid van de Openbare Bibliotheek 

en krijgen zij een eigen kleine 
Anton mee naar huis, natuurlijk 
compleet met toverhoed (zolang 
de voorraad strekt).

Voorleesbus
Op donderdag 22 januari rijdt de 
voorleesbus door de gemeente 
Castricum. Deze speciale peu-
terbus sluit qua collectie en aan-
kleding aan op het prentenboek 
Anton kan toveren. De peuters 
en hun leidsters worden ontvan-
gen in de bus. De jeugdbibliothe-
caris leest voor uit het winnende 
boek en daarna is er gelegen-
heid om in de bus rond te kijken, 
te spelen en kennis te maken 
met de collectie. De bus komt 
langs bij Het Drempeltje en Kin-
dergarden in Castricum, Pinkel-
tje in Akersloot en Klein Duimpje 
en Eigenwijs in Limmen.

Heel veel kleutertjes
Ook dit jaar komen tijdens de 
voorleesdagen héél veel kleuter-
tjes luisteren en kijken naar het 
verhaal van Anton dat verteld 
wordt met een speciaal voor-
leeskastje. Ze gaan op zoek naar 
de toverhoedjes die in de biblio-
theek verstopt zijn en ze maken 
kennis met al die prentenboeken 
die er in de bibliotheek te vinden 
zijn. En daarna lekker voorlezen 
natuurlijk. 

Concert De Stemming
Limmen - Op zondag 25 januari 
is er een concert van het koor De 
Stemming in de NH kerk aan de 
Zuidkerkenlaan in Limmen. 
Het koor De Stemming uit Am-
sterdam bestaat uit ongeveer 25 
jonge leden in de leeftijd van 25-
35 jaar, verdeeld over vier stem-
men wordt gedirigeerd door 
Joost Schouten. Het repertoire 
van De Stemming bevat werken 
van onder andere F. Schubert, 
G. Fauré, J. Brahms, A. Bruck-
ner, Orlandus Lassus, G. Verdi, 
A. Diepenbrock, J.S. Bach. Ken-

merkend voor de werkwijze van 
het koor is de eerlijke, integere 
en verfrissende benadering van 
klassieke koormuziek. De passie 
en het enthousiasme waarmee 
deze muziek gezongen wordt 
geeft De Stemming een geheel 
eigen, energiek geluid en een 
unieke uitstraling. Aanvang van 
het concert is 15.00 uur. Entree-
kosten bedragen 10,00 euro.
Voor verdere informatie: www.
koordestemming.nl. Kaarten zijn 
te bestellen op nummer: 072-
5052235.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Lindenlaan Castricum: cy-
pers schildpadpoesje, wit bij de 
snoet, rode vlekjes in de vacht, 
3 jr, Jack.
Gevonden:
Limmen: witte sierduif.

Gevonden en
vermiste dieren
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Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - forESTErS

ZONDAG 25 jANuAri
AANVANG 14.00 uur

PUPIL VAN DE WEEK: TIm AAIj

Fans van Meervogels 
kijken uit naar duels

Akersloot - De fans van Meer-
vogels en dan vooral die van de 
altijd gezellige M-Side kijken uit 

Meervogels 60 heren 1 blijft in 
de race voor tweede plaats
Akersloot - Na de belangrij-
ke overwinning vorige week te-
gen Vrone 2 speelde Meervo-
gels thuis tegen Van Rooijen 
VVW 2. De uitwedstrijd in Wer-
vershoof werd in november nipt 
gewonnen. De tegenstander be-
vindt zich onderin de ranglijst en 
dat was te zien aan hun spel. Om 
een ruime nederlaag te voorko-
men speelden ze zeer vertra-
gend en irritant. De thuisploeg 
had daar de eerste helft veel 
moeite mee. De jonge Akersloter 
ploeg wil nu eenmaal veel bal-
bezit hebben, zeker wanneer er 
zich een trage wedstrijd ontwik-
kelt. De tegenstander, die ruim 
een kwartier te laat in Akersloot 
klaarstond mocht ongestraft veel 
uithalen om de wedstrijd te frus-
treren. Dankzij de op schot zij-
nde Jelle Putter en goede doel-
punten vanuit de hoek en van-
af de cirkel kon Meervogels met 
een kleine voorsprong rusten.
Na rust werd het spelbeeld er in 
het begin nauwelijks beter op. 

Er werd zelfs een lange tijd he-
lemaal niet gescoord. Daarna 
zag Meervogels kans het heft 
in handen te nemen en vooral 
door snelle tegenaanvallen via 
Duncan Burger verder uit te lo-
pen. De marge liep op naar vijf 
punten in het voordeel van de 
geelzwarten. Deze stond ook 
op het scorebord aan het ein-
de van de niet boeiende wed-
strijd: 24-19. Twee punten bleven 
in Akersloot en daarmee bracht 
Meervogels de achterstand op 
nummer 2 VZV terug naar een 
punt. Zij verspeelden tegen Vro-
ne een punt. Komende week 
speelt Meervogels in Bever-
wijk tegen rode lantaarndrager 
KIA HCV. Daarna heeft de ploeg 
twee weken rust om zich voor 
de belangrijke wedstrijden te-
gen concurrenten Schagen, La-
com en VZV te preparen. Voor-
al de verdediging ondergaat al 
verbeteringen door een andere 
trainingsaanpak en dat is in die 
wedstrijden van groot belang.

Vaar wijs met Vaarbewijs
Regio - Binnenkort start Top-
licht Opleidingen weer cursus-
sen Vaarbewijs in Alkmaar en 
Haarlem. 
In vijf avonden leert men alles 
over navigeren, voorrangsre-
gels, meteorologie, stroom, wind, 
GPS, lichten, geluidsseinen en 
veiligheid aan boord. Snel na de 
opleiding doet men examen op 
afspraak. Dan mag men ook di-
rect varen. 
Wie ’s avonds niet kan kiest een 

dagopleiding. Als men deze zo-
mer het vaarbewijs aan boord wil 
hebben dan neemt men nu ac-
tie. 

Men is al vaarbewijsplichtig als 
de boot sneller kan varen dan 
20 km/uur. Wie kan dat niet? 
De avondcursus kost 140,00 eu-
ro met slaaggarantie. Voor meer 
informatie en aanmelden surft 
men snel naar www.toplicht.nl of 
belt 0251-239832. 

Veiling FC Castricum 
voor jeugd én goede doel
Castricum - Op zaterdagavond 
28 februari organiseert FC Cas-
tricum de jaarlijkse veiling en in-
dien de voorspellingen uitko-
men, dan worden alle records 
gebroken. Op deze feestelijke 
avond staat de gehele club in 

het teken van loven en bieden 
op meer dan 250 FC’tjes. Van het 
wijnpakket tot een rondleiding 
door oud-Castricum. En van een 
getekend voetbalshirt tot een 
trapnaaimachine, tijdens de vei-
ling is er van alles te koop. Na de 

opening door burgemeester Em-
mens-Knol passeert het ene na 
het andere veilingstuk dat door 
niemand minder dan de voorzit-
ter van FC Limmen aan de man/
vrouw zal worden gebracht. Op 
de veiling toont FC Castricum 
ook zijn sociale gezicht. Tien pro-
cent van de opbrengst gaat naar 
de stichting Spieren voor Spie-
ren. “Tijdens de veiling verzorgen 
wij een presentatie,” kijkt spon-
sormanager Tom Kempers (foto 
rechts) vooruit. “Dan wordt dui-
delijk waar Spieren voor Spieren 
voor staat. Daar zit zelfs een kip-
penvelmoment bij. In het acade-
misch medisch centrum Utrecht 
is het kindercentrum van Spie-
ren voor Spieren. Dat willen wij 
gaan uitbreiden en tegelijkertijd 
het wetenschappelijk onderzoek 
naar allerlei spierziekten verder 
ondersteunen.” Ingrid Hubers 
(links van de veilingcommissie) 
vult aan: “De voorbereidingen 
lopen als een trein. Het record 
staat op 14.000 euro. Wij mikken 
op een opbrengst die wel eens in 
de buurt van de 20.000 euro kan 
gaan lopen. Daarmee gaan wij 
het terras voor de kantine aan-
kleden en een elektronisch sco-
rebord aanschaffen.” 

naar het tijdstip dat de zaterdag 
en zondag 1 weer in actie kunnen 
komen voor de competitie. Beide 
teams spelen pas weer officieel 
aan het eind van deze maand. 
De zaterdag 1 speelt op 31 janu-
ari thuis tegen AFC ‘34. De ar-
biter is dan de heer Callenbach. 
De zondag 1 speelt een dag later 
thuis tegen ZTS. De man in het 
zwart is dan de heer Dikken.

Nieuwe voorzitter MHCC
Castricum – ‘Mevrouw de voor-
zitter’ klonk het tot voor kort bij 
de Mixed Hockey Club Castri-
cum, MHCC. Maar sinds vrijdag 
9 januari is dat weer ‘meneer 

de voorzitter’. Meriam Mulders 
maakte plaats voor Arjen Veter.
Na negen jaar meer dan trouwe 
dienst nam de Castricumse hoc-
keyclub afscheid van Meriam 

De komende en de gaande voorzitter van de Mixed Hockey Club Cas-
tricum. Meriam Mulders draagt de MHCC-hamer over aan Arjen Ve-
ter.  (Foto: Willem te Kolsté).

Nieuwe trainer voor VV Limmen

Mulders. Zij werd afgelopen vrij-
dag tijdens een druk bezochte 
ledenvergadering bij acclamatie 
benoemd tot erelid van MHCC, 
als dank voor haar tomeloze inzet 
voor de vereniging. Onder leiding 
van Mulders kreeg de club on-
der andere de beschikking over 
zowel een tweede als een derde 
kunstgrasveld, kreeg de techni-
sche ondersteuning van de hoc-
keyteams een meer professione-
le aanpak en werden belangrij-
ke sponsorcontracten afgeslo-
ten met onder andere KPMG 
en ABN Amro. Met een staan-
de ovatie namen de leden af-
scheid van Meriam Mulders, die 
de voorzittershamer overdroeg 
aan Arjen Veter. Hij werd  met al-
gemene stemmen benoemd als 
nieuwe praeses. Met het aantre-
den van Veter heeft MHCC voor 
het eerst sinds jaren weer een 
compleet bestuur, want met hem 
werd een groot aantal andere 
nieuwe bestuursleden benoemd. 
Van de aftredende bestuursle-
den werden Marrie Boukens en 
Theo Brugman benoemd tot Lid 
van Verdienste.

Limmen - Jos van Veelen is met 
ingang van het seizoen 2009-
2010 de nieuwe trainer van VV 
Limmen. De Beverwijker teken-
de een verbintenis voor twee 
seizoenen bij de derdeklasser, 
zo maakte voorzitter Nico Been-
tjes zondagmiddag bekend. On-
danks zijn jonge leeftijd (44) 
brengt Jos een schat aan erva-
ring met zich mee. Hij zit al bijna 
23 jaar onafgebroken in het trai-
nersvak. Voor heel veel Limme-
naren is Van Veelen geen onbe-
kende. Tussen 1992 en 1996 was 
hij met twee kampioenschap-
pen op rij de succesvolle trai-

ner van de A-junioren. In die ja-
ren stoomde hij een groot aantal 
spelers klaar voor het eerste elf-
tal. Daarvoor was hij vanaf 1986 
ook jeugdtrainer geweest bij 
De Kennemers en EDO. Na vier 
mooie seizoenen Limmen was 
Van Veelen in 1996/97 ook nog 
een jaar jeugdtrainer bij Odin’59 
in Heemskerk, waarna hij zijn 
terrein verlegde naar de senio-
ren en achtereenvolgens hoofd-
trainer was bij Flamingo’s (1997-
1999), Wijk aan Zee (1999-2000), 
Vitesse’22 (2000-2003), opnieuw 
Flamingo’s (2003-2005) en Fo-
resters (2007-2009). Tussen 2005 

en 2007 was hij als jeugdtrainer 
werkzaam in de profsector van 
FC Volendam. Naast clubtrainer 
is hij ook docent bij de KNVB 
waar hij samen met Koedijk-trai-
ner Gerrit Boerman de cursus 
trainer/coach 3 verzorgt. Tevens 
geeft Jos in de zomermaanden 
clinics aan universiteitsteams in 
de VS. Jos, die in het dagelijks le-
ven bij Corus werkt, is zelf in het 
bezit van trainer/coach 1. Van 
Veelen wordt de opvolger van 
Sem Wokke, wiens doorlopende 
contract op eigen verzoek is ont-
bonden. Limmen gaat tevens op 
zoek naar een nieuwe assistent 
omdat Bart Zijp er na dit seizoen 
eveneens mee stopt. 
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TIOS levert topprestatie
Limmen - Afgelopen zondag 
behaalde sportvereniging TI-
OS een topprestatie tijdens de 
tweede competitiewedstrijd van 
het seizoen. Maar liefst veertien 
medailles werden in de wacht 
gesleept. Bente Knijnenberg, 

Aisha Valkering en Madé Cou-
wenberg turnden bij de jongste 
groep mee. Aisha eindigde op de 
vijfde plaats, Madé op de der-
de en Bente behaalde met haar 
oefening op de brug de gouden 
plak. Zij werd ook gekroond als 

rayonkampioene. Dat betekent 
dat ze in het algemeen klasse-
ment op de eerste plaats is ge-
eindigd. Bente en Madé stromen 
door. Lotte Koot steeg met stip 
naar de tweede plaats. Ook Da-
niëlle Dam wist een medaille te 
halen. Zij mogen zich wederom 
bewijzen op de regiokampioen-
schappen waar ook Han Ying 
Min en Marlu van der Linden 
zich voor wisten te plaatsen. Lisa 
Hoeben belandde op de vierde 
plaats. Zij werd opgevolgd door 
Maaike Knijnenberg op de vijf-
de plaats. Joyce Schouten greep 
net naast de medailles, zij be-
landde op de zesde plaats. Ver-
volgens was het Nina Burgering 
die als beste uit de competitie te 
voorschijn kwam. In deze tweede 
wedstrijd eigende ze zich het zil-
ver toe door uitstekende resulta-
ten op brug en balk. 

Bij de oudste meisjes zijn er 
ook nog twee die de eer van TI-
OS gaan verdedigen op de re-
giokampioenschappen. Dit zijn 
Michäle de Ruyter en Melanie 
van Diepen. 

CAS RC geeft Etten- 
Leur een pak slaag
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club kon op Wouterland 
weer in actie komen. De Ladies 
gaven het goede voorbeeld door 
de streekderby tegen rivaal Wa-
terland met 68 – 0 te winnen. De 
selectie van trainers Des Tuiavii 
en Mats Marcker volgden netjes 
met een regelmatige 62 – 17 ze-
ge op REL. De reserves verloren 
in Haarlem nipt van hun naaste 
concurrent en het Driede kwam 
tekort in Amersfoort. De zieken-
boeg bij de Castricummers is tij-
dens de winterstop kleiner ge-
worden. Tuiavii bracht dan ook 
een stevige basis op de mat te-
gen een jong REL. In de eerste 

tien minuten werden de gasten 
bestookt met aanvallen, waaruit 
ook tweemaal werd gescoord. 
Remi van den Brink opende na 
een mooie break van Richard 
Mills. Die benutte de conversie 
en drukte de volgende vijfpunter 
zelf. REL kreeg tot tweemaal toe 
een penalty, maar kon die kan-
sen niet verzilveren. In de slotfa-
se van de eerste helft schroefden 
de Castricummers de score naar 
een reële stand bij rust. Henk 
Jan Hogewerf, Rob van der Vel-
den en Maik Schermer scoorden 
de tries en zagen Mills nog een-
maal converteren voor 29 – 0.
Na de hervatting liep de marge 

Klaverjasdrive  in 
de Vriendschap
Akersloot - Op zaterdag 24 ja-
nuari kunnen de klaverjaslief-
hebbers weer terecht op de tra-
ditionele drive die iedere maand  

in café De Vriendschap wordt ge-
houden. Een drive met een grote 
prijzentafel. Wie niet zo gelukkig 
is met het klaverjassen kan zijn 
geluk proberen bij de verloting. 
De aanvang van de drive is 20.00 
uur. Opgave: tel.: 0251-312866 of 
‘s avonds in het café.

op door nog een try van Scher-
mer. REL maakte van de wisse-
lingen gebruik door twee snelle 
uitbraken met tries af te ronden. 
Mills wist nog vier conversies te 
benutten, voordat REL vlak voor 
tijd nog de derde try kon neer-
leggen. Met de 62 – 17 stijgt CAS 
RC naar de zesde plaats, omdat 
AAC verloor van Diok. Woens-
dagavond staat de inhaalpartij 
tegen de Delftse Studenten op 
de agenda, maar er is nog niet 
bekend waar deze gespeeld zal 
worden. DRS-C heeft niet vol-
doende veldverlichting voor een 
avondwedstrijd. Komende zon-
dag vindt in Naarden de return 
plaats van de kraker tussen ’t 
Gooi en CAS RC. Op Wouterland 
verloor de thuisploeg nog nipt, 
maar die wil dat uiteraard heel 
graag revancheren. De Ladies 
en de colts spelen uit, het Driede 
en de reserves thuis.

Medailles voor Aquafit
Castricum - Op 18 januari orga-
niseerde zwemclub KZC uit Be-
verwijk een zwemwedstrijd, die 
gehouden werd in zwembad de 
Witte Brug. Het was een belang-
rijke wedstrijd voor Aquafit, want 
de zwemclub staat momenteel 
vierde in de competitie rang-
lijst, en de eerste vier promove-
ren volgend seizoen naar een 
hogere klasse. Na alle individu-

Helios neemt koppositie over
Castricum - In de derde klas-
se K heeft het vlaggenschip van 
korfbalvereniging Helios afge-
lopen zondag de eerste plaats 
voor zich opgeëist. Dankzij een 
13-9 overwinning op het Alk-
maarse Celeritas zijn de Castri-
cummers zeer nadrukkelijk in de 
race voor het kampioenschap. 
De wedstrijd tegen Celeritas be-
gon stroef. Helios was duide-
lijk kwalitatief de betere ploeg, 
maar er werden te veel opge-
legde kansen gemist. De Castri-
cummers kwamen al snel met 1-
0 achter te staan. Na een rom-
melige fase kwam de aanval van 
Helios beter uit de verf en scoor-
den zij viermaal op rij. Celeritas 
kwam weer terug tot 4-3. Helios 
heeft in het vervolg van de wed-
strijd de voorsprong niet meer uit 
handen gegeven. Coach Michiel 
van Halderen was na afloop zeer 
tevreden over de teampresta-
tie. “Als het korfballend niet lukt, 

moet je knokken en vechten voor 
elke bal en dat heeft mijn team 
gedaan. De spelers bleven door-
gaan hoewel de afronding in de-
ze wedstrijd niet lukte”, aldus de 
trotse coach.

Volgens Van Halderen is dit eer-
ste team van Helios absoluut 
klaar voor de tweede klasse. “In 
de tweede klasse wordt er veel 
verzorgder korfbal gespeeld. Ik 
denk dat wij in die klasse beter 
tot ons recht komen.” Van Halde-
ren doet dan ook een dringend 
beroep op heel korfbalminnend 
Castricum om het eerste van He-
lios te steunen in de strijd om 
het kampioenschap. In deze fa-
se van de competitie is de aan-
wezigheid van een enthousiast 
publiek heel erg belangrijk. In-
formatie over de eerstvolgende 
thuiswedstrijden zijn te vinden 
op de website van de club: www.
kv-helios.nl.

Beker voor The Sea Devils
Castricum - Het eerste recreantenteam van basketbalvereniging The 
Sea Devils is zondag derde geworden op een landelijk toernooi in Wijk 
bij Duurstede. Op de bovenste rij v.l.n.r. Rob de Graaf, Herman Hollan-
ders (de voorzitter van The Sea Devils) en Dan Stanton-Woodward. 
Onderste rij Guus Peters, Gerard Brinkman en Harry Coenders. Niet op 
de foto staat aanvoerder Kees Kaandorp. (Foto: Zoran Anatov). 

ele afstanden kwam Aquafit op 
zes gouden, zes zilveren en ne-
gen bronzen medailles en maar 
liefst 48 persoonlijke records. 
Zoals gebruikelijk werd de wed-
strijd afgesloten met een esta-
fette. Op nog geen twee secon-
den afstand op nummer twee, 
was een tijd van 1.32.58 genoeg 
voor een eerste plaats. (Foto: Li-
sette Wester).

VIOS-turnsters gaan 
door naar halve finale 
Castricum - Tijdens de tweede 
competitiewedstrijd turnen voor 
de vierde en vijfde divisie gehou-
den was ook VIOS actief.

Nina Koene en Eva Kalshoven 
zijn met deze goede resultaten 

doorgestroomd naar de halve fi-
nale van de regio. Bij de senioren 
turnden Nathalie Louter, Maaike 
Kool en Marlous de Bruijne zich 
een plaats naar de halve finale 
van de regio in Amsterdam. Op 
zondag waren de VIOS-meis-
jes van de vijfde divisie aan de 
beurt. Lisa Meuldijk turnde een 
goede en constante wedstrijd en 
mag deelnemen aan de Regio-
kampioenschappen omdat zij na 
twee wedstrijden al genoeg pun-
ten heeft verzameld. 

Winst bij t’ Stetje 
Castricum - Afgelopen vrijdag 
was een prima avond voor zeven 
spelers van biljartvereniging ‘t 
Stetje die hun partijen met winst 
konden afsluiten. 
De beste van de avond was 
Stephan Castricum die zijn par-
tijen winnend afsloot tegen Kees 
Rörik in veertien en Jos hes in 
achttien beurten. De meest in 
het oog springende partij speel-
de Huib Moot tegen Eugene 
Burgzorg. 

Hij werd winnaar in elf beurten 
wat een gemiddelde van 8,75 is. 
Hij maakte een hoogste serie van 
twee keer achttien caramboles 
en niet een poedel. 
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Gregor Salto en live tv-
uitzendingen in Bobs
Uitgeest - Iedere zaterdagnacht 
worden live-beelden vanuit Bobs 
uitgezonden op de website van 
TMF. Zaterdag 24 januari is de 
grote kick-off party met live uit-
zendingen op TMF Televisie van 
0.30 tot 2.30 uur. Dj is Gregor 
Salto. Hij heeft al meerdere hits 
op zijn naam staan en heeft zelfs 
zijn eigen platenlabel. Gregor 
Salto neemt ook plaats achter 
de draaitafels van Club Planet. 
Club Planet is toegankelijk vanaf 
18 jaar. Tevens staat de Pioneer 
Music Video Tour in Bobs. Dit 
is de videocliptour van Neder-
land met de allernieuwste video-

clips van de grootste artiesten. 
Stephanie Cassandra, bekend 
van TMF, mixt de clips naadloos 
aan elkaar. De deuren van Bobs 
en Club Planet zijn geopend van 
23.00 tot 5.00 uur. 

Club Planet Live gaat van 
start met Booming Piano’s
Uitgeest - Club Planet Live is 
een nieuw partyconcept voor uit-
gaanspubliek dat van een goed 
stukje live-muziek houdt. Zater-
dag 21 februari is Booming Pia-
no’s te gast voor de kick-off en 
natuurlijk om de muzikale ster-
ren van de hemel te spelen. Boo-
ming piano’s bestaat uit twee pi-
anisten en een drummer die sa-

men zorgen voor een avond vol 
muziek. Met een uitgebreid re-
pertoire spelen deze rasenter-
tainers vrijwel ieder nummer dat 
aangevraagd wordt. 
Club Planet gaat open om 21.00 
uur. Minimum leeftijd is 18 jaar. 
Tickets zijn in de voorverkoop 
online te bestellen op bobs.nl en 
verkrijgbaar bij Primera.

Poppenkast bij 
Kindervreugd
Uitgeest - Jan Klaasen en Ka-
trein komen zaterdag 24 janua-
ri in de speeltuin op bezoek! De 
voorstelling begint om 14.00 uur. 
De toegang is voor kinderen van 
leden gratis en voor niet leden 
een euro.  
Bij speeltuinvereniging Kinder-
vreugd Uitgeest worden op 24 
januari weer streetdancelessen 
gegeven door Sabine de Graaff 
en Tessa de Goede. Zij leren de 
kinderen verschillende dansen 
aan. Om goed te kunnen bewe-
gen moeten de kinderen sport-
kleding en sportschoenen aan-
trekken. Kinderen tussen de 8 en 
12 jaar kunnen meedoen. Aan-
vang 10.00 uur. 

Elly Cornelisse 
gaat genieten
Uitgeest - Fractievoorzitter van 
het CDA en voorzitter van de 
commissie grondgebiedzaken 
en samenlevingszaken Elly Cor-
nelisse (63) neemt afscheid van 
de politiek. Na zeven jaar de-
ze functie uitgevoerd te heb-
ben wordt zij opgevolgd door Wil 
Spaanderdam. Wel blijft Corne-
lisse tot de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2010 deel uitmaken 
van de CDA-fractie. Elly heeft nu 
zin om te genieten van meer vrije 
tijd. In totaal was zij achttien jaar 
raadslid. Spaanderdam is sinds 
2001 lid van het CDA. In 2003 
werd hij voorzitter van de afde-
ling Uitgeest en werd vervolgens 
raadslid. 

Klaverjassen
Uitgeest - Vrijdag 23 januari is 
er weer een klaverjasdrive in de 
kantine van de korfbalvereniging 
Stormvogels. De aanvang van 
deze avond is om 20.00 uur. Er 
zijn  leuke prijzen te winnen en 
de koffie is gratis. De kantine van 
Stormvogels is te vinden aan De 
Niesvenstraat tegenover tennis-
vereniging De Dog. 

Pastor Kiki met koor 
Elckerkyc in Uitgeest
Uitgeest - Kiki Kint, een oud 
plaatsgenote, is nu al een aan-
tal jaren pastoraal werkster in 
St. Urbanusparochie in Ouder-
kerk aan de Amstel. Op uitnodi-
ging van de werkgroep Kerk in 
Beweging verzorgt zij op 24 ja-
nuari een viering in de OLV Ge-
boortekerk aan de Langebuurt in 
Uitgeest. Leven uit de bron is het 
thema van deze bijeenkomst. 
Zij zal haar eigen koor Elcker-
kyc meenemen naar Uitgeest, 
een koor met muzikale topta-

Open dag Regio College
Regio - Het Regio College houdt 
woensdagavond 4 februari een 
open dag. Vmbo-leerlingen kun-
nen zich op deze avond uitge-
breid oriënteren op een mbo-
opleiding (BOL/BBL). Ouders 
zijn ook welkom. Ook is er een 
presentatie van de cursussen 

en trainingen voor volwassenen. 
Belangstellenden kunnen tussen 
18.00 en 21.00 uur op Cypresse-
hout 97, 99 en 100 in Zaandam 
terecht. Er is onder andere een 
opleidingenmarkt en een markt 
met bedrijven uit verschillende 
branches.  

Programma van Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 22 januari
20.00 uur: volleybalcompetitie 
Voluit, 20.00 uur: dartcompetitie.
Vrijdag 23 januari
20.00 uur: Dartcompetitie 
RZVV SNS Regiobank Compe-
titie met om 19.30 uur WEA ac-
countants-Bellus Bouwkosten, 
20.10uur: Grafico-Autobedrijf 
Uitgeest, 20.50 uur: TD-Support- 
De Groot Verzekering, 21.30 uur: 
Autoschade Zonneveld-Tesse-
laar, 22.10 uur De Buurvrouw- 
De Bonte Vivant 2, 22.50 uur 

Bouw en Funderingstechniek- 
Piet Putter Bouw.
Zaterdag 24 januari
10.00 uur: zaalhockey, 14.00 uur 
zaalhockey, 20.00 uur tennistoer-
nooi Beentjes, 20.00 uur zaal-
voetbaltoernooi FC Uitgeest 9.
Zondag 25 januari
11.00 uur jeugddarten, 10.00 uur  
zaalhockey, 14.00 uur korfbal-
competitie Stormvogels.
Maandag 26 januari 
Zaalvoetbal 20.30 uur KNVB 
zaalvoetbalcompetitie. 

Doe maar gewoon
Uitgeest - De bibliotheek orga-
niseert een voorlichtingsmiddag 
over psychische problemendie 
plaatsvindt in de bibliotheek. Da-

tum: donderdag 29 januari, 13.30 
uur. De toegang is gratis. Voor-
af aanmelden bij Klantenservice 
van Bibliotheek IJmond Noord 
of telefonisch tijdens openings-
uren: 0251-228591. 

Man van twee 
hoog gevallen
Heemskerk - Op 18 januari is 
een 69-jarige inwoner van een 
woning aan de Beneluxlaan van 
twee hoog op de daken van aan 
de  woningen grenzende schuur-
tjes gevallen. De man wilde, ver-
moedelijk omdat hij zich had 
buitengesloten op zijn balkon, 
klimmen naar het balkon van de 
buren. Toen deze niet thuis ble-
ken te zijn, is de man terug ge-
klommen, maar uitgegleden. Het 
slachtoffer liep letsel op aan bei-
de benen en rug. De  brandweer 
heeft het slachtoffer van het dak 
afgehaald, waarna personeel van  
de traumaheli kon beginnen met 
de behandeling van het slachtof-
fer. Hij is vervoerd naar het zie-
kenhuis.  
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Informatieavond 
voor ouders

donderdag 14 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

van 10.00 tot 13.00 u

De Bloemen 65
1902 GT Castricum
Telefoon (0251) 652571
Website: www.jpthijsse.nl
email: school@jpthijsse.nl

voor ouders
donderdag 14 februari 

om 20.00 uur

Open dag 

donderdag 5 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

van 10.00 tot 13.00 u
zaterdag 7 februari van 10.00 tot 13.00 uur

lenten. Het koor wordt muzikaal 
ondersteund door een pianist, 
Edwin Saen en dirigent Laurens 
de Boer. 
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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.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J.M.S. van der Putten, weduwe 
van Tromp, 100 jaar.

Commissie
Muziekschool 
zoekt leden
De Commissie Muziekschool 
Uitgeest is op zoek naar 
nieuwe leden. Vooral ouders 
van kinderen die muziekon-
derwijs volgen in Uitgeest 
worden opgeroepen zich kan-
didaat te stellen. De Commis-
sie Muziekschool Uitgeest 
behartigt de belangen van 
de leerlingen en hun ouders. 
Ook adviseert de commissie 
de gemeente Uitgeest en het 
Centrum voor de Kunsten Be-
verwijk op de inhoudelijke en 
praktische kant van het mu-
ziekonderwijs in Uitgeest.

Wie belangstelling heeft of meer 
informatie wil, kan contact zoe-
ken met de voorzitter van de 
commissie, de heer C. Duinma-
ijer. Deze is bereikbaar op mail-
adres info@centrumvoordekun-
stenbeverwijk.nl.

Kijk op Uitgeest
Kampioenen
Het afgelopen weekend was er 
weer sprake van de traditionele 
strijd tussen de IJmondgemeenten 
bij het Corus Schaaktoernooi. Tradi-
tioneel zeker gezien het feit dat ook 
Castricum nog altijd meedoet met 
deze strijd, terwijl deze gemeente 
inmiddels niet meer tot de IJmond 
behoort. Toch is het altijd weer ge-
zellig voor iedereen om ook de col-
lega’s uit Castricum te ontmoeten.

De wedstrijd gaat tussen teams 
van raadsleden en wethouders. 
Ons team bestond uit Jan Roden-
burg, Wil Spaanderman en Jan de 
Wit, met Jan Dubelaar als captain. 
Zondagochtend ging ik samen met 
mijn gezin de mannen aanmoedi-
gen. Wel fluisterend, want het is 
niet de bedoeling dat je de concen-
tratie van de schakers verstoort. 
Mijn man was op zaterdag al bij de 
partijen geweest om ons team een 
hart onder de riem te steken en van 
hem had ik begrepen dat Uitgeest 
er uitstekend voor stond. Terwijl 
andere teams nog niet waren uitge-

speeld, was Uitgeest al snel klaar. 
En aan het eind van de ochtend 
werd duidelijk dat de winst ons niet 
meer kon ontgaan. Uitgeest is weer 
trotse kampioen van de IJmond. 

‘s Avonds tijdens het gezellige di-
ner mocht teamcaptain Jan Dube-
laar een overwinningsspeech hou-
den. Als vertegenwoordiger van 
de kleinste IJmondgemeente hield 
hij het rustig en ingetogen. Alle 
gemeenteteams ging hij even af. 
Vooral de wedstrijd tegen Heems-
kerk was lastig memoreerde hij: 
‘Want vooraf was mat achter het 
hekje verboden’.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Kunstexpositie in 
gemeentehuis open
Wethouder Kunst en Cultuur Arnold 
Sely heeft woensdagavond 14 janu-
ari een expositie geopend van het 
werk van drie beeldende kunste-
naars uit Uitgeest. De expositie van 
Olga Tsigankova, Annemarie Zon-
neveld en Peter Leijen in de hal van 
het gemeentehuis is nog te zien tot 
27 februari.

De nieuwe expositie in het ge-
meentehuis heeft dankzij de ver-
schillende achtergronden van de 
exposanten een heel gevarieerd ka-
rakter. Er zijn stillevens in olieverf 
te bewonderen, getekende portret-
ten van bekende persoonlijkheden 
en aquarellen van landschappen en 
dorpsgezichten.

De openingstijden van de expositie 
zijn: maandag tot en met donder-
dag van 09.00 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Donderdag-
avond van 18.30 tot 20.00 uur en 
vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Postmastichting 
vijftig jaar jong
Zaterdagmiddag 17 januari kwam wethouder Piet Linnartz in het 
Jeugdhuis in Uitgeest de vrijwilligers van de Postmastichting ge-
lukwensen met hun vijftigjarig jubileum.

Wethouder Linnartz loofde in zijn 
toespraak de vele vrijwilligers, fe-
liciteerde voorzitter Joop Schud-
deboom en overhandigde penning-
meester Adri Dibbets een enveloppe 
met inhoud. Tot verrassing van de 
met velen opgekomen vrijwilligers 
reikte hij daarna een hesje/body-
warmer uit aan Ben Postma, zoon 
van de naamgever van de stichting 
(Bart Postma).

Ook de overige, ruim veertig vrijwil-

ligers, zijn binnenkort te herkennen 
aan een nieuw hesje wanneer zij 
actief zijn bij het in ontvangst ne-
men van papier en karton. Dat vindt 
iedere zaterdagochtend van 08.00 
tot 12.00 uur plaats achter sporthal 
De Meet. Ook als de gemeentelijke 
papierbakken vol zijn, kan men hier 
zijn oud papier en karton afgeven.

De opbrengst is bestemd voor het 
onderhoud van de protestantse ker-
ken in Uitgeest/Akersloot.

Zestigjarig huwelijk
Woensdag 21 januari bezoekt loco-burgemeester J. Chr. van der Hoek 
het echtpaar Van Noorloos-Van der Pijl. Dat viert dat het deze dag zes-
tig jaar geleden in het huwelijk trad. De echtelieden wonen sinds twee 
jaar in Uitgeest. In de komende editie van De Uitgeester meer over dit 
bijzondere huwelijksjubileum. 



Winteravondconcert 
Muziekschool Uitgeest

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag
29 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: 
- Benoeming leden Jeugd- en Jongerenraad.
- Vaststelling Brandbeveiligingsverordening 2008.
- Vaststelling zevende wijziging Verordening onroerende-zaak-
  belastingen 2006.
- Vaststelling zesde wijziging Verordening belastingen op roerende
  woon- en bedrijfsruimten.
- Realisatieplan EGEM-i programma.
- Herinrichting Sportpark De Koog.
- Structuurvisie. 

VERGADERING WMO-ADVIEsRAAD
De WMO-adviesraad houdt een openbare vergadering op maandag
26 januari 2009 in de kleine commissiekamer van het gemeen-
tehuis, Middelweg 28. De vergadering begint om 19.30 uur en 
op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: 

- Verslag wethoudersoverleg.
- Beëindiging voorzitterschap.
- Ontwikkeling verschillende prestatievelden.
- Verandering AWBZ.

VERGuNNING cOllEctE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vergunning 
is verleend voor het houden van een collecte aan de stichting
Dierenambulance Kennemerland in de periode van 5 t/m 11 
april 2009. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbon-
den.
Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken na bekendmaking van het besluit tot vergunning-
verlening te worden ingediend.

ONtVANGEN BOuWAANVRAGEN
B2 2009-001 Hogeweg 122-126

Gedeeltelijk vergroten woning
Bl 2009-005   De Vrede 9 

           Plaatsen dakkapel aan de voorzijde

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

AFGEGEVEN BOuWVERGuNNINGEN
Verzenddatum
21-01-2009     Meldijk 23a

           Uitbreiden bedrijfspand  
21-01-2009     Kerkbuurt 1 

           Vergroten urnenmuur    

AFGEGEVEN tIJDElIJKE BOuWVERGuNNING
Verzenddatum
21-01-2009     Middelweg 119 

           Plaatsen bouwbord, containers en bouwkeet

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

tERINZAGElEGGING, VERZOEKEN OM VRIJstEllING

Met ingang van vrijdag 26 januari 2009 liggen in verband met een 

voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel
3.10 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvragen ter inzage:

B1 2008-003   Westergeest 65 
           Oprichten woning

B1 2008-004   Westergeest 65 
           Oprichten woning

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

REctIFIcAtIE tERINZAGElEGGING

Per abuis stond in de publicatie van 31 december 2008 dat de aan-
vraag om bouwvergunning van de Molenwerf 6 voor het plaatsen van 
een tijdelijke unit met ingang van 5 januari 2009 ter inzage ligt in 
verband met een voorgenomen vrijstelling op grond van artikel 3.23 
Wro. Dit moet zijn een voorgenomen vrijstelling op grond van artikel 
3.22 Wro. De publicatie van 14 januari 2009, dat de aanvraag om 
bouwvergunning van de Molenwerf 6 voor het plaatsen van een tijde-
lijke unit met ingang van 16 januari 2009 ter inzage ligt is onjuist. Het 
bouwplan ligt vanaf 5 januari 2009 gedurende zes weken ter inzage 
bij de afdeling Publiekszaken.

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

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE

De welstandscommissie behandelt op maandag 26 januari 2009 om 
14.00 uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Ber-
gen en Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in 
het gemeentehuis van Heemskerk. De agenda van de bouwplannen van 
de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 22 januari 2009 worden in-
gezien bij de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest 
of u kunt contact opnemen met mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

VOORBEREIDINGsBEsluIt ARtIKEl 21 VAN DE WEt
OP DE RuIMtElIJKE ORDENING

De gemeenteraad van Uitgeest heeft in zijn vergadering van 18 de-
cember 2008 op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening verklaard, dat voor het realiseren van vervangende woning-
bouw op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Uitgeest, sectie 
BA, nummer 00140, plaatselijk bekend Westergeest 65, een bestem-
mingsplan wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit met bijbeho-
rende stukken ligt met ingang van 23 januari 2009 gedurende zes we-
ken op de gemeentesecretarie, Middelweg 28, afdeling Publiekszaken, 
voor een ieder ter inzage. 23 januari 2009 is ook de datum waarop het 
voorbereidingsbesluit in werking treedt.

Bezwaar en Beroep 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een gemo-
tiveerde zienswijze tegen dit besluit indienen bij de gemeenteraad, 
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Het indienen van een zienswijze schort 
de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit niet op. De mo-
gelijkheid bestaat om, als een zienswijze wordt ingediend, een voor-
lopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter, sector Be-
stuursrecht, van de Rechtbank Haarlem, Stationsplein 80, 2011 LM, 
Haarlem.

Uitgeest, 21 januari 2009
Burgemeester en wethouders van Uitgeest,

de secretaris wnd., de burgemeester,
mr. W.A.M. Admiraal mevr. drs. A.E.H. Baltus

leerlingen van de Muziekschool 
uitgeest geven op vrijdag 23 ja-
nuari een winteravondconcert in 
dorpshuis De Zwaan, aan de Mid-

delweg 5. Er is een gevarieerd 
programma samengesteld waar-
bij tal van instrumenten en ook 
de zangkunst en beweging aan 

bod komen. Vanwege de grote 
belangstelling wordt het pro-
gramma (lengte één uur) twee 
keer uitgevoerd, om 17.00 uur 
en om 19.00 uur.
De groep algemeen muzikale vor-
ming zingt, beweegt en speelt op 
de blokfluit. Individuele leerlingen 
spelen solo of in kleine combinaties 
op hun instrumenten. De koren ‘De 
Piraatjes’ en ‘De Valkjes’ zingen veel 

eigentijdse en fantasierijke liedjes. 
Het Popkoor zingt hits, ‘gouwe ou-
wen’ en film- en musicalliedjes. 
Leerlingen die meedoen aan het 
winteravondconcert kunnen drie 
plaatsen reserveren en leerlingen 
die niet meedoen twee plaatsen. 
Reserveren kan op mailadres info@
centrumvoordekunstenbeverwijk.
nl of op telefoonnummer 0251 - 22 
76 73.


