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Gestolen laptop kan vervangen worden

De Paltrok geeft 640 
euro aan kinderafdeling
uitgeest/Beverwijk - Ongelo-
felijk, maar waar: onlangs is van 
de kinderafdeling van het Rode 
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk 
een laptop gestolen. Heel naar, 
want met de laptops kunnen kin-
deren die in het ziekenhuis lig-
gen, contact onderhouden met 
thuis, school en hun vrienden.
Leerlingen van basisschool de 

Paltrok uit Uitgeest hoorden er-
van en besloten direct actie te 
ondernemen. Op vrijdag 23 de-
cember organiseerden ze op 
school een Kerstmarkt. 
Het geld dat met de markt ver-
diend is, kwamen de leerlin-
gen woensdag 18 januari zelf 
overhandigen. Zes leerlingen 
van de Paltrok, uit iedere groep 

één, kwamen met directeur Dirk 
Brinkhuis en juf Ester Schneiter 
langs in de speelkamer van het 
RKZ. 
Onder het genot van een glas li-
monade overhandigden de kin-
deren een laptopdoos met daar-
in een prachtige zelfgemaakte 
cheque. 
Ook het bedrag op de cheque is 
prachtig: 640 euro. Daar kan de 
kinderafdeling een heel mooie 
laptop voor kopen. En die-
ven maken vanaf nu geen kans 
meer: er wordt een stevig slot bij 
gekocht.

Binnenmeerschool 
geniet van Ajax-AZ
uitgeest - Vorige week had-
den de leerlingen van groep 6 
en 7 van de Binnenmeerschool 
in Uitgeest veel geluk, zij moch-
ten naar de bekerwedstrijd tus-
sen Ajax en Az en 11 van hen 
mochten zelfs met de Az-spelers 
mee het speelveld van de Are-

na oplopen. Zelfs het Jeugdjour-
naal kwam in groep 7 opnames 
maken van het lespakket ‘ík ben 
een echte fan’ dat ter beschik-
king gesteld was door Ajax.
Leerlingen en begeleiding heb-
ben een super middag gehad in 
de Arena.

D66 houdt Valentijnsactie
uitgeest - Rond Valentijnsdag 
laten alle afdelingen van D66 in 
Noord Holland weten wie in hun 
gemeente verkozen is tot vrijwil-
liger van het jaar. Dit is een reeds 
oude traditie van de partij waar 
Uitgeest zich de laatste jaren bij 
aangesloten heeft.
Volgens D66 speelt de (loka-
le) overheid in belangrijke ma-
te een ondersteunende rol in de 
zelfredzaamheid van (groepen) 
mensen. Echter, individuen in 
een gemeenschap weten onder-
ling vaak tot betere en eerlijkere 
oplossingen te komen. Dit soort 
initiatieven dienen van onderaf 
gedragen te worden en vervol-
gens gesteund door het open-

baar bestuur. 
In de gemeente Uitgeest gebeurt 
heel veel op het gebied van vrij-
willigerswerk. Vaak gaat het om 
informele zorg voor naasten. 
Maar ook valt te denken aan 
het vele verenigingswerk dat het 
dorp rijk is. 

D66 Uitgeest gaat ook dit jaar 
weer een vrijwilliger in het zon-
netje zetten. Dit zal op zaterdag 
11 februari plaatsvinden ergens 
in Uitgeest. Kent u iemand die 
deze aandacht verdient, meldt 
hem of haar dan aan als vrijwilli-
ger van het jaar. Dit kan tot 1 fe-
bruari as. bij het secretariaat: se-
cretariaat@d66uitgeest.org .
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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 Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum 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)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
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: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend 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.

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Johanna’s Hof is hoofd-
sponsor van CAL d’HuZes
Castricum - Johanna’s Hof 
heeft toegezegd hoofdsponsor 
te willen zijn van CAL d’HuZes 
2012! De bekende Castricumse 
horecaonderneming doneert mi-
nimaal 5.000 euro aan het KWF 
voor onderzoek naar en behan-
deling van kanker. De bijdrage 
zal onder andere met verschil-
lende acties tot stand komen. De 
eerste daarvan is een reünie op 
3 februari, met oud medewerkers 
die vanaf 1981 bij Johanna’s Hof 
gewerkt hebben. 20% van de op-
brengst van deze avond wordt 
gedoneerd aan de goede doelen 
van Alpe d’HuZes. Rob van de 
Ven van team CAL: “We zijn ont-
zettend blij en ook trots dat een 
lokale onderneming als Johan-
na’s Hof het hoofdsponsorschap 
op zich wil nemen! Dat geeft een 
geweldige uitstraling aan onze 
activiteiten in de regio ter voor-
bereiding op de Alpe d’HuZes op 
6 en 7 juni.”
Die voorbereidingen van team 
CAL zijn in volle gang. Het team 
is door een aantal nieuwkomers 
inmiddels gegroeid tot 34 deel-
nemers uit de regio. Zij zijn de 
komende tijd druk met het wer-
ven van sponsors, zowel parti-
culieren als ondernemingen, het 
organiseren van evenementen 
zoals de strandtoertocht, en na-
tuurlijk met trainen. Want dat je 
flink moet trainen om zes keer 
de Alpe d’Huez te kunnen be-
klimmen mag duidelijk zijn. De 
deelnemers hebben zich in een 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-12-2011: Nico Locklear, zoon 
van M.N. Cruz en A.L. Locklear, 
geboren te Beverwijk. 10-01-
2012: Iwan Junior, zoon van O.V. 
Grishkevich en I.J. van den Hoek, 
geboren te Amsterdam. 14-01-
2012: Tess Kyara, dochter van G. 
Hartensveld en S.L. Borst, gebo-
ren te Beverwijk.
 
Wonende te Akersloot:
12-02-2012: Lisa, dochter van 
R.A.J. Schut en K. Cappendij-
ck, geboren te Beverwijk. 12-
02-2012: Meike, dochter van 
R.A.J. Schut en K. Cappendij-
ck, geboren te Beverwijk. 17-01-
2012: Stijn, zoon van J. Duin en 
C.T.M. van der Velden, geboren 
te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
12-01-2012: Prins, Greta, oud 94 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met J. Dijkstra. 

13-02-2012: van der Veen, Geer-
truida J., oud 91 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met C.J. Groot. 14-01-2012: de 
Boer, Margaretha A., oud 83 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met H.P. Wester. 
17-01-2012: Drost, Gerrit Jan, 
oud 85 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met H. Bruinen-
berg. 18-01-2012: Römelingh, 
Kees, oud 76 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met M. 
Burghoorn.
 
Wonende te Akersloot:
15-01-2012: Leijen, Petrus 
A., oud 85 jaar, overleden te 
Akersloot. 17-01-2012: Krom, 
Margaretha J., oud 86 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met J. Oud.
 
Wonende te Limmen:
15-01-2012: Stoop, Anna M., 
oud 65 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met R.J. 
Hollander.

Rikki uit GTST reikt prijzen uit 
van kleurwedstrijd Mucicstar

Castricum - Op zaterdag 4 fe-
bruari viert Mucicstar het 10-ja-
rig jubileum van de groep met 
een groots opgezette spectacu-

laire show. Aan dit jubileum is 
ook een kleurwedstrijd verbon-
den. Niemand minder dan Rikki 
uit Goede Tijden Slechte Tijden 
komt in de show de prijsuitrei-
king doen. Er zijn prachtige prij-
zen te winnen waaronder kara-
okesets.
De kleurplaten, die uitgeprint 
kunnen worden op www.mu-
cicstar.nl of opgehaald bij Dapa-
doe op het Kooiplein, kunnen in-
geleverd worden bij de Marshall-
straat 19.
De uitslag wordt bekendge-
maakt in de matineeshow van 
Mucicstar en de prijswinnaars 
gaan uiteraard ook op de foto 
met Rikki. De kleurplaten kun-
nen ingeleverd worden tot en 
met 1 februari.  

Robin Martens (Rikki uit GTST).

goed bezochte deelnemersbij-
eenkomst in de Bloemen dan 
ook uitgebreid laten voorlichten 
over trainingsmethoden, en over 
een ander belangrijk aspect in 
de aanloop naar Alpe d‘HuZes 
en op de dag zelf: de voeding.
De organisatie van het eerste 
evenement van het nieuwe sei-
zoen, de strandtoertocht voor 
mountainbikes op 5 februari, 
verloopt voorspoedig. De aan-
meldingen voor de strandtoer-
tocht stromen binnen. Er is nog 
beperkte inschrijving moge-
lijk. Het inschrijfgeld voor bei-
de tochten is 20,00 euro. Hier-
bij is een pastamaaltijd bij Pa-
viljoen Zoomers inbegrepen. De 
opbrengst komt geheel ten goe-
de aan het goede doel. Er kan uit 
twee afstanden worden gekozen: 
17 of 40 km. De strandtoertocht 
start om 10.00 uur voor strand-
paviljoen Zoomers in Castricum 
aan Zee. Het startschot wordt 
gegeven door wethouder sport-
zaken Bert Meijer, die zich in zijn 
weblog een warm pleitbezorger 
voor CAL d’HuZes betoont! Meer 
informatie over de toertocht is te 
vinden op de website van team 
CAL d’HuZes www.teamcal.nl.
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Programma 26 jan t/m 1 feb 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag, maandag & woensdag 20.00 uur
The Girl with the Dragon Tattoo

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.30 uur 

zaterdag 18.30 & 21.30 uur
zondag 20.00 uur 

maandag 18.30 uur dinsdag 20.00 uur 
Süskind

maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 
The Wistleblower

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 15.30 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
woensdag 20.00 uur 

The Help
vrijdag 18.30 uur

Jane Eyre
zaterdag & zondag 15.30 uur 

Nova Zembla - 3D
woensdag 16.00 uur 
Kuifje (NL) - 3D

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.00 uur 

Alvin & The Chipmunks 
zaterdag & woensdag 13.00 uur 
De Gelaarsde Kat (NL) 3D

zaterdag 15.30 uur zondag 13.00 uur
woensdag 16.00 uur 

Dolfje Weerwolfje

27 en 28 januari
Winterkermis in de Lantaarn
Limmen – Op 27 en 28 janua-
ri is het winterkermis in café de 
Lantaarn. De winterkermis wordt 
begonnen met de Garlicks, de 
coverband uit Limmen. De Gar-
licks is een enthousiaste band 
van jonge lieden met waarde-
ring voor het verleden. Ze pro-
beren een eigen draai te geven 
aan een herkenbaar repertoire, 

wat zich gemakkelijk voegt naar 
de omgeving. Het maakt niet uit 
waar, wat of hoe, het enthousi-
asme van The Garlicks slaat al-
tijd over op het publiek. Zodoen-
de werken zowel zij, als de men-
sen op de dansvloer zich in het 
zweet. 
Aanvang 21.30 uur, einde 2.00 
uur. Entree is gratis.

Expositie Elle Pontip Payungwong 
Castricum - Tot en met 9 febru-
ari exposeert Elle Pontip in Hotel 
het Oude Raadhuis. Elle maakt 
olieverfschilderijen met penseel 
en mes. Thema van de exposi-
tie is ‘dichtbij Castricum’. In het 
hotel hangen een aantal schil-
derijen met Nederlandse vogels, 
Hooglanders uit het Noordhol-
lands Duinreservaat en tulpen.
Elle is afkomstig uit Thailand en 

heeft ook veel schilderijen ge-
maakt met Thailand als onder-
werp die op dit moment in het 
MCA in Alkmaar getoond wor-
den. Voor de expositie in Cas-
tricum heeft zij echter bewust 
gekozen voor typisch Holland-
se onderwerpen. De officiële 
opening van de expositie vindt 
plaats op vrijdag 20 januari om 
13.00 uur.

‘Quatre mains’ op 176 
toetsen bij Jazz in Bakkum

Bakkum – Op zondag 29 janu-
ari is er vanaf 16.00 uur weer 
een nieuwe editie van het Jazz in 
Bakkum concert. Ditmaal heeft 
organisator en pianist Jos van 
Beest pianist Erik van der Luijt 
uitgenodigd om plaats te ne-
men als gastpianist bij zijn ge-
lijknamige trio. Een piano-trio 
met twee pianisten. Deze twee 
pianisten worden begeleid door 
bassist Erik Schoonderwoerd en 

drummer Ben Schröder. Op 176 
toetsen zorgen zij voor een scala 
aan prachtige kleuren op het ge-
bied van improvisatie, swing en 
andere muzikale ‘hoogstandjes’. 
Erik en Jos kennen en volgen el-
kaar muzikaal goed en hebben 
beiden hun sporen ruimschoots 
verdiend, elk in hun eigen idi-
oom. Enkele jaren geleden ver-
zorgden deze twee heren regel-
matig met veel succes demon-
stratieconcerten in de zaal van 
de Steinway fabriek in Hamburg, 
waarbij al snel het idee ontstond 
om deze manier van samenspe-
len eens wat vaker te gaan doen. 
Erik treedt veelvuldig op uitno-
diging op in praktisch heel Eu-
ropa en was een van de finalis-
ten voor de Deloitte Jazz Award. 
Als begeleider werkt hij onder-
meer samen met Laura Fygi, Ri-
ta Reys, Greetje Kauffeld en ve-
le anderen. 

Hij heeft onder eigen naam en 
samen met zijn echtgenote jazz-
zangeres Ilse Huizinga, een twin-
tigtal albums op zijn naam staan. 
De entree is vrij.

The Whistleblower
Politieagente Kathryn Bolkovac 
neemt een baan bij de VN aan 
om mee te helpen aan de weder-
opbouw van het door oorlog ver-
scheurde Bosnië. 
Maar haar missie krijgt een an-
dere wending, wanneer Kathryn 
ontdekt dat er achter de scher-
men corrupte en duistere activi-
teiten plaatsvinden waar VN mi-
litairen en plaatselijke regerings-

functionarissen bij betrokken 
zijn. Kathryn gaat op onderzoek 
uit en ontdekt een ondergrond-
se seksindustrie waarvan hon-
derden vrouwen het slachtoffer 
zijn. Met gevaar voor eigen leven 
vecht ze om de waarheid aan het 
licht te brengen.
Met onder andere Rachel 
Weisz, Monica Bellucci, David 
Strathairn en Vanessa Redgrave.

1942. In het door de nazi’s bezet-
te Amsterdam besluit de Joodse 
Walter Süskind handjeklap met 
de SS te spelen. Het is een le-
vensgevaarlijk kat- en muisspel, 
waarmee hij honderden kinde-
ren van transport naar de con-
centratiekampen weet te red-

Süskind den. Terwijl de razzia’s toene-
men en het net zich verder sluit 
rond de Joodse gemeenschap, 
riskeert Walter alles wat hem lief 
is en toont hij de moed van een 
held. Een even aangrijpende als 
adembenemende, waargebeur-
de geschiedenis. Met onder an-
dere Jeroen Spitzenberger, Lotte 
Verbeek en Tygo Gernandt.

Wild On Tour met dj Dirty Valente

Uitgeest - Zaterdag 28 januari 
komt Wild on Tour met DJ Dirty 
Valente naar Uitgeest om Disco-

theek Bobby’s op z’n grondves-
ten te laten trillen!  Wie is DJ Dir-
ty Valente? Van kleins af aan is 
hij vrienden en familie al gek aan 
het maken met nieuwe muziek 
en mixtapes. Eigenlijk begon 
dat al in de pauzes van groep 
7 op de basisschool en is het 
nooit meer opgehouden. Zo’n 5 
jaar geleden heeft Dirty Valente 
z’n eerste (tweedehands, jawel) 
draaitafels gekocht om ook z’n 
interesse voor live mixen verder 
te ontdekken en te ontwikke-
len. Inmiddels is dit aardig uitge-
breid en heeft hij al op verschil-
lende feesten gestaan en aan de 
zijde van nationaal en internatio-
naal bekende artiesten gedraaid.
In de loop der tijd is Dirty Valente 
zijn mixtapes blijven maken met 
de nieuwste en grootste club-
knallers. Voornamelijk voor zich-

zelf, omdat hij altijd een gruwe-
lijke hekel heeft aan lange in-
tro’s van nummers. Op aanra-
den van vrienden heeft Dirty Va-
lente vorig jaar een aantal mix-
tapes naar Wild Fm gestuurd, 
wat meteen een schot in de roos 
bleek. Zij waren direct enthousi-
ast en sindsdien draait Dirty Va-
lente voor de Wild on Tour drive-
in shows door de hele provin-
cie Noord – Holland. Verder is 
hij sinds augustus 2010 de host 
geworden van de Wild Week-
endmix en vult Dirty Valente el-
ke vrijdag- en zaterdagavond de 
ether met de nieuwste remixen 
en lekkerste beats.

Aanvang 23.00 uur en een kaart-
je kost 6 euro. Entree met mem-
bercard voor 24.00 uur. Mini-
mumleeftijd 16 jaar.

Johanna‘s Hof in 25e uitzending 
van ‘Ondernemend Castricum’
Castricum - Woensdag 1 febru-
ari is op Castricum105 de 25e af-
levering te beluisteren van ‘On-
dernemend Castricum’. Marij-
ke Dokter van Johanna’s Hof is 
ditmaal te gast in de studio. El-

ke eerste woensdag van de 
maand van 19.00 uur tot 20.00 
uur wordt een onderneming uit 
de gemeente Castricum uitge-
nodigd om over zijn/haar bedrijf 
te komen vertellen. Aan bod ko-

men onder andere de geschie-
denis van het bedrijf, het reilen 
en zeilen in de huidige tijd en de 
eventuele toekomstplannen. De 
uitzendingen van Castricum105 
zijn te beluisteren in de ether 
op 105.0 FM en op de kabel op 
104.5 FM in Bakkum en Castri-
cum en 89.0 FM voor Akersloot, 
Limmen en De Woude. Op inter-
net via: www.castricum105.nl.

Mezza Luna unplugged
Castricum - Op vrijdag 27 janu-
ari is er vanaf 20.00 uur in Mez-
za Luna tijdens unplugged fri-

day een gastoptreden van Peter 
de Haas. De toegang is vrij, men 
hoeft dus niet uitsluitend te eten.

Castricum - Aan de Wielewaal 
werd vrijdagavond tussen 19.00 
en 23.00 uur ingebroken. De in-
brekers kwamen binnen via de 
eerste verdieping waar een raam 
in werd geslagen. Er werden sie-
raden uit de woning ontvreemd.

Woninginbraken Op de Merel werd tussen vrijdag 
17.00 en zaterdagochtend 1.00 
uur ingebroken. Aan de achter-
zijde van de woning kwam men 
binnen door het raam te ope-
nen wat op de tochtstand stond 
met haken. Er werd een porte-
monnee en een sieraad wegge-
nomen.



pagina 6 25 januari 2012

Technasium en talent-
stromen op het Ichthus
Driehuis - Het Ichthus Lyceum 
in Driehuis is een school voor 
gymnasium, atheneum en havo. 
,,Als enige school in de regio 
Haarlem hebben we een officieel 
erkend Technasium”, vertelt rec-
tor Alexander Volmer trots.
,,Het Technasium voorziet in een 
belangrijke behoefte. Brugklas-
sers van ver buiten Haarlem ko-
men naar het Ichthus vanwege 
ons opleidingsaanbod. Gelukkig 
is dat geen probleem, want de 
school is met het openbaar ver-
voer erg goed bereikbaar. Van-
wege het succes van het Techna-
sium is het Ichthus twee jaar ge-
leden gestart met twee nieuwe 
talentstromen.”
De school in Driehuis biedt voor 
diegenen die minder in tech-
niek geïnteresseerd zijn de keu-
ze uit de talentstromen ‘Interna-
tionalisering’ met onder andere 

Cambridge English en de talent-
stroom Kunst en Cultuur, waarin 
toneel en vormgeving belangrijke 
onderwerpen zijn.
,,De talenstromen zijn natuurlijk 
maar een klein onderdeel van het 
onderwijsprogramma”, zegt de 
rector. ,,Onze leerlingen volgen in 
eerste instantie een goed door-
dacht basisprogramma met tra-
ditionele vakken als Nederlands 
en wiskunde. Het talentstroom-
programma is er in verweven.” 
De school realiseert momen-
teel nieuwbouw met een twee-
de technasium dat na de zomer 
in gebruik wordt genomen. Wie 
meer wil weten over het Ichthus 
Lyceum, het Technasium of de 
talentstromen kan terecht op de 
website van het Ichthus Lyceum, 
www.ichthuslyceum.nl of contact 
opnemen met de school, telefoon 
0255-546400.

Apotheek van Ouwerkerk 
verhuist naar nieuwe locatie

Castricum - In het weekend 
van 4 en 5 februari verhuist Apo-
theek van Ouwerkerk naar de 
nieuwe locatie aan de Toren-
straat 64. Daar opent de apo-
theek op maandag 6 februa-
ri om 08.30 uur haar deuren on-
der de nieuwe naam Apotheek 
de Brink. 
De nieuwe vestiging is volle-
dig gemoderniseerd en biedt 
de cliënt vele voordelen. Zo zijn 
er twee spreekkamers aanwe-
zig, is er meer ruimte voor priva-
cy en wordt het assortiment zelf-
zorgmiddelen uitgebreid. “We 
zijn vooral ook trots op de robot 

waarmee we gaan werken”, ver-
telt apotheker Susan Glaubitz. 
“Hiermee werken wij efficiën-
ter, waardoor er meer tijd is voor 
zorg en kunnen we onze cliën-
ten beter van dienst zijn.” Daar-
naast biedt de apotheek haar cli-
enten extra service door de ope-
ningstijden uit te breiden met de 
zaterdagochtend van 09.00 uur 
tot 13.00 uur. Doordeweeks is de 
apotheek geopend van 08.30 uur 
tot 17.30 uur.
Hoewel de apotheek in de week 
voorafgaand aan de verhuizing 
al volop voorbereidingen treft 
voor de verhuizing, zal de cliënt 

hier weinig hinder van ondervin-
den. De apotheek is vrijdag 3 fe-
bruari geopend tot 17.30 uur op 
de huidige locatie aan de Burge-
meester Lommenstraat 6 en van-
af maandag 6 februari kan men 
terecht op de nieuwe locatie. 

Glaubitz: “We zijn de hele week 
gewoon open, maar we ra-
den onze cliënten toch aan her-
haalmedicijnen voor woensdag 1 
februari aan te vragen en op te 
halen. Dit om eventuele hinder 
door de verhuizing voor onze cli-
enten zo veel mogelijk te beper-
ken.” Bovendien worden de te-
lefoonlijnen op vrijdag 3 febru-
ari vanaf 12.00 uur al omgezet 
naar de nieuwe locatie, waar-
door de apotheek telefonisch tij-
delijk minder goed bereikbaar is. 
Voor spoedgevallen kunnen cli-
enten daarom de apotheek op 
het volgende mobiele telefoon-
nummer bereiken: 06 - 16 34 01 
38.

De nieuwe apotheek is vanaf 6 
februari volledig operationeel. 
Wel zullen er aan de gevel nog 
werkzaamheden worden ver-
richt. De officiële opening van 
Apotheek de Brink is om die re-
den uitgesteld tot later dit jaar, 
naar verwachting eind mei. 

Jubilarissen gehuldigd 
in Bob’s Party Palace
Uitgeest - Onlangs was het 
groot feest in Bob’s Party Palace 
aan de Westerwerf 1 in Uitgeest. 
Om het nieuwe jaar in te luiden 
was er een gezellige personeels-
borrel en werden de jubilarissen 
in het zonnetje gezet.

Wil Klijn, geboren en getogen in 
Uitgeest, vierde haar 25-jarig ju-
bileum bij Bob’s Party Palace. Zij 
werkte haar eerste dienstjaren in 
de bowlingbar en als zaalhoofd 
van de oud-Hollandse themazaal 
Brasserie 1900, waarna zij door-
stroomde naar de functie van re-
ceptioniste. Over deze afdeling 
heeft zij nu al weer enkele jaren 

de leiding en als een echte moe-
derkloek begeleid ze het voltalli-
ge team dat verantwoordelijk is 
voor de reserveringen. Wil is ook 
verantwoordelijk voor de grote-
re bedrijfsevenementen, waarbij 
ze het als een sport ziet om een 
compleet programma in elkaar 
te zetten dat volledig is toege-
spitst op de wensen en het bud-
get van de opdrachtgever, maar 
vooral ook op diens gasten. 

“Voor iedereen is er namelijk wel 
een feest en het is aan ons om 
de feestwensen van de gast zo 
goed mogelijk te verwoorden en 
om te zetten in een onvergete-

lijk party”, vertelt Wil. “Hierbij 
houden we heel goed in de ga-
ten wie de gasten zijn, want voor 
bankdirecteuren zit een feest 
toch meestal iets anders in el-
kaar dan voor bijvoorbeeld een 
groep vrachtwagenchauffeurs of 
vrijgezellen. En omdat Bob’s Par-
ty Palace over zoveel verschillen-
de zalen beschikt, kunnen we ei-
genlijk alle “smaken” leveren of 
er een combinatie van maken 
door meerdere zalen te gebrui-
ken. Er is dus echt voor ieder wat 
wils. Iedere organisator mag zich 
door ons laten verrassen. Laat 
dat maar aan mij en m’n team 
over”, zegt Wil lachend.  

Guido Stoop werkt al 12,5 jaar 
als parkeerwacht bij het Uitgees-
ter partycentrum. Ieder weekend 
en bij elk evenement, waarbij 
grote aantallen bezoekers wor-
den verwacht, staat hij zijn man-
netje om alles in goede banen te 
leiden. Weer of geen weer, Guido 
zorgt ervoor dat alle personen-
auto’s netjes in de vakken wor-
den geparkeerd en loodst bus-
sen voor het groepsvervoer naar 
de daarvoor bestemde plek. En 
mocht het een keer erg hard ge-
vroren hebben, dan heeft hij al-
tijd een ijskrabber paraat.

De directie van Bob’s Party Pala-
ce is erg blij met deze trouwe 
harde werkers en hoopt dat al-
le jubilarissen nog jarenlang en 
met net zoveel enthousiasme als 
in de afgelopen jaren bij het par-
tycentrum zullen blijven werken.

Grootse band naar hét 
poppodium van Uitgeest
Uitgeest - Op zaterdag 28 ja-
nuari opent live-café de Balken 
haar deuren vanaf 21.00 uur voor 
het massaal toestromende pu-
bliek wat komt kijken en luiste-
ren naar de topformatie Shoreli-
ne. Deze ouwe rotten in het vak 
zijn de inspiratiebron voor menig 
coverband. 
Shoreline staat garant voor ge-
zelligheid, voor elk feest van 
groot tot klein. Door middel van 
inzet en een jarenlange ervaring 
speelt deze formatie op elke lo-
catie de pannen van het dak. Het 
begon allemaal rond 1975 dat de 
eerste Shoreline formatie hun 

optredens mochten verzorgen 
voor het Nederlandse publiek. 
Maar net als bij een betaald 
voetbalteam komen en gaan er 
steeds nieuwe spelers om het 
product optimaal te kunnen la-
ten spelen.

Nu anno 2011 is Shoreline nog 
steeds een muzikale duizend-
poot en speelt met groot plezier 
songs uit de jaren ‘60, ‘70, ‘80, 
‘90 en 2000/2011.  
De goede voornemens voor live-
café de Balken zijn dat de bands 
per heden starten rond de klok 
van 22.30 uur. 



pagina 10 25 januari 2012

Adviescommissie Wonen 
Castricum opgericht
Castricum – In Castricum is een 
Adviescommissie Wonen opge-
richt. De leden van de commis-
sie zijn enthousiaste en betrok-
ken vrijwilligers, die geschoold 
zijn in het beoordelen van bouw-
tekeningen en woonomgevings-
plannen op woonkwaliteit. Die 
woonkwaliteit staat centraal in 
hun advies.
Woonkwaliteit betekent dat de 
woning en de woonomgeving 
zoveel mogelijk aansluiten bij de 
activiteiten van bewoners in een 
wijk of een woning. Het is daar-
bij belangrijk rekening te hou-
den met zoveel mogelijk ver-
schillende huishoudens.  De Ad-
viescommissie Wonen is de eni-
ge partij in de bouwwereld die 
dit doet vanuit het oogpunt van 
de bewoner.
Dit betekent dat in een vroeg 
stadium de plannen voor  de wo-
ningbouw getoetst kunnen wor-
den aan onderstaande crite-
ria: Bruikbaarheid, toegankelijk-

heid, veiligheid, duurzaamheid, 
gezondheid en comfort en on-
derhoudsvriendelijk. Denk aan 
een gladde galerij, een te smal-
le loopbrug, ramen die niet ge-
wassen kunnen worden, deuren 
die verkeerd draaien, ontbreken-
de stopcontacten, slaapkamers 
waar geen kledingkast past. Al-
lemaal zaken die voorkomen 
hadden kunnen worden. Deze 
missers leveren niet alleen ima-
goschade voor de bouwer/op-
drachtgever en overlast voor de 
bewoners op, maar kosten ook 
nog eens veel geld.
De commissie adviseert aan 
corporaties, ontwikkelaars, ge-
meenten en particuliere op-
drachtgevers.

Wie meer wil weten, kan contact 
opnemen met de voorzitter van 
de Stichting Adviescommissie 
Wonen Castricum, Marion Huis-
man, via e-mail: meahuisman@
hotmail.com.

Castricum - Op donderdag 2 fe-
bruari is de jaarlijkse ‘Braambos-
lezing’, een verhaal voor mensen 
die zoeken naar zin en beteke-
nis. Het is een initiatief van de 
Raad van Kerken in Castricum.
Deze keer is uitgenodigd dr. 
Jean Jacques Suurmond, theo-
loog, psychotherapeut, schrijver 
van columns.
Spiritualiteit, zegt hij, staat niet 
los van het leven van alledag, 
maar is daarvan juist het hart, 
het geheim van alle bezieling en 
creativiteit. Het roept vragen op 
als: waar kom ik vandaan? Waar 
ga ik naartoe? Hoe leef ik? Wie 
of wat is God? Spiritualiteit komt 
neer op levenskunst, van ouds-
her wijsheid genoemd.
Onder de titel: ‘De verliefde pa-
raplu’ spreekt Suurmond over 
die spiritualiteit in het alledaag-
se.
Anders dan in het program-
maboekje van de RvK vermeld, 
wordt de avond gehouden in 
De Schakel, Kerkpad 3; aanvang 
20.00 uur.

Braamboslezing

Limmen - Zaterdagochtend 28 
januari kunnen de Kids van vier 
tot en met negen jaar een pin-
guïn knutselen. Van een wc-rol 
wordt een pinguïn gemaakt, die 
met touwtjes door de kamer kan 
waggelen. Entree 1 euro. Jonge-
rencentrum Conquista bevindt 
zich op de Kerkweg 50. Kijk voor 
meer informatie en alle komende 
activiteiten op www.conquista.nl.

Pinguïn maken 
bij Conquista

Cursus tekenen en schil- 
deren bij Het Kruispunt 
Akersloot - Het Kruispunt is een 
centrum boordevol met activitei-
ten. Eén van die activiteiten is de 
korte cursus tekenen en schil-
deren. Het zijn maar acht les-
sen, en in die lessen komt alles 
voorbij. Het is dus een prachti-
ge kans voor wie nog niet zeker 
weet of het wel de hobby van de 
toekomst zal zijn. Wie enthousi-
ast is gaat verder. 

Er wordt niet alleen getekend 
met potlood, pen en houtskool, 
maar ook geschilderd met acryl 
en waterverf. Er wordt gewerkt 
vanuit de fantasie, naar foto’s en 
stilleven. De docent is Nico Lute. 
De kosten voor deze lessen be-
dragen 40 euro. Aanmelden kan 
bij Jet de Boer, telefoon 314219. 
De lessen starten op maandag-
morgen 20 februari.

Examenstress de baas

Castricum - Omdat in mei het 
centraal examen aanbreekt en 
voor die tijd ook nog een aantal 
schoolexamens gemaakt moe-
ten worden, stijgt de stress bij de 
examenkandidaten in het voort-
gezet onderwijs. Dat is bij leer-
lingen van het Bonhoeffercolle-
ge niet anders. Een beetje span-
ning zorgt ervoor dat men be-
ter presteert tijdens bijvoorbeeld 
een mondeling tentamen, maar 
teveel stress kan juist blokkeren. 
Het Zorgbureau van de school is 
daarom een onderzoek begon-
nen naar de mate waarin haar 
examenleerlingen last hebben 
van negatieve stress. Ze hebben 
allemaal een vragenlijst ingevuld 

en degenen die hoog scoorden 
op het gebied van faalangst, zijn 
uitgenodigd voor een diagnos-
tisch gesprek. Dat leidde al of 
niet tot deelname aan een exa-
mentraining waarin zij leren om 
te gaan met examenstress.
Wegens grote belangstelling zijn 
er dit jaar twee groepen gestart 
en dat duidt op een toename van 
faalangst. Volgens zorgcoördina-
tor Hanneke Klinkert (foto) zijn 
daar verschillende oorzaken voor 
aan te wijzen. Leerlingen leggen 
de lat soms te hoog of zijn bang 
iets verkeerd te doen. Overbe-
zorgdheid van ouders of leer-
krachten stimuleren niet om de 
angst te bestrijden. Negatieve of 
sarcastische opmerkingen wer-
ken de vrees juist in de hand. En 
als een leerling er eenmaal van 
overtuigd is dat hij of zij het niet 
kan, kan dat leiden tot een self-
fulfilling prophecy.
Docenten die lesgeven aan exa-
menleerlingen hebben onlangs 
van het Zorgbureau een lijst met 
tips gekregen om de examen-
vrees bij hun leerlingen te mi-
nimaliseren. De leerlingen voor 
wie dat niet voldoende is, mogen 
meedoen aan de speciale exa-
mentraining. Daar krijgen ze een 
aantal weken oefeningen en tips 
om de stress de baas te blijven. 
In voorgaande jaren is gebleken 
dat de trainingen heel goed hel-
pen om de vrees te bedwingen 
en het examen te halen!

Castricum – Vanaf januari is 
het nu ook mogelijk om op dins-
dagavond van 17.30 tot 19.30 uur 
bloed af te laten nemen bij SALT 
aan het Kortenaerplantsoen 46 

SALT start een avondpoli
in Castricum. Cliënten die ge-
controleerd worden voor anti-
stolling dienen wel eerst even 
contact op te nemen met de 
trombosedienst.

Limmen – Op zaterdag en zon-
dag 3 en 4 maart vindt in Vrede-
burg de expositie ‘Limmen artis-
tiek en creatief’ plaats. De ex-
positie is op beide dagen gra-
tis toegankelijk voor publiek van 
11.00 tot 17.00 uur.

Limmen artis- 
tiek en creatief

Castricum - Zaterdag 4 februa-
ri wordt er een workshop ‘kleurig 
kunst’ gegeven.
Het doel van deze workshop is 
om op een speelse manier een 
eigen kunstwerk te maken en te 
ontdekken dat er met het wer-
ken van acryl, gelmediums en di-
verse andere materialen een fan-
tastisch 3D kunstwerk kan ont-
staan. Ervaring is niet nodig. De 
workshop is van 10.00 tot 13.00 
uur in het atelier van Lijsten-
makerij Ida Bakker, Dorpsstraat 
102 in Castricum. Voor meer in-
formatie en aanmelding: Esther 
Schaap, tel. 072-5053095 of 06-
20270696.

Workshop 
kleurig kunst

Boeiende verhalen van 
brandweerman Gerard
Castricum - Gerard Veldt is 33 
jaar actief geweest bij de brand-
weer als aspirant-brandwacht, 
brandmeester en uiteindelijk als 
bevelvoerder. Het was voor hem 
een jongensdroom die uitkwam. 
Hij heeft veel meegemaakt als 
brandweerman en kan er boei-
end over vertellen. De verhalen-
groep is dan ook blij dat hij op 
dinsdag 31 januari aanwezig kan 
zijn bij de Verhalengroep Oud 
Castricummers. Geïnteresseer-

den kunnen van 10.00-12.00 uur 
bij de groep aanschuiven in  het 
museum van de werkgroep Oud 
Castricum, de Duynkant, hoek 
Geversweg/Duinenboschweg 
(achter het station) te Castricum. 
De bijdrage voor de onkosten ad 
2,50 euro kunnen bij aankomst 
betaald worden. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven bij de 
Stichting Welzijn Castricum,  te-
lefoon (0251)656562, e-mail in-
fo@welzijncastricum.nl. 

Peter Zwitser volgende gast 
bij de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast Peter Zwitser uit 
Castricum. Zwitser is bioloog 
en natuurfotograaf. De uitzen-
ding is op donderdag 26 janu-
ari van 21.00 uur tot 22.00 uur. 
Herhaling  op zondag 29 janu-

ari van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
De uitzending is in stereo tot ver 
in de regio te beluisteren via de 
etherfrequentie 105.0 FM en op 
twee kabelfrequenties namelijk 
104.5 FM voor Bakkum & Castri-
cum en 89.0 FM voor Akersloot, 
Limmen & De Woude. 
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Café ‘t Portiertje 
viert 5-jarig bestaan
Uitgeest - Dit weekend viert ca-
fé ‘t Portiertje op de Langebuurt 
16 haar 5-jarig bestaan en om-
dat ze dat aan al hun gasten te 
danken hebben willen ze dat 
ook met hun vieren. Dat doen 
we met een oergezellig weekend 
met veel muziek en bij binnen-
komst een glaasje champagne 
van het huis. 
De aftrap is voor Ben. Hij komt 
vrijdagavond vanaf 22.00 uur. 
Deze zanger van het Neder-
landse lied staat garant voor 
een avond gezelligheid en mee-

zingen doe je vanzelf. Ben zit 
zelf ook al 5 jaar in het vak en 
heeft al menig keer opgetreden 
bij ‘t Portiertje dus geen onbe-
kende. Wie er zeker bijhoort is 
DJ Dolphin, die bijna alle gasten 
kent. Hij is er zaterdagavond en 
heeft alle hits van toen maar ook 
van nu bij zich, dus zeker een 
avond om langs te komen. Zon-
dag is er eerst een receptie van 
16.00 tot 18.00 uur en dan ko-
men de mannen van trio Tjoe en 
Jeroen dit spetterende weekend 
afsluiten.

Foto van de maand van de 
vereniging Oud Uitgeest
Uitgeest - Deze maand een fo-
to van de Eerste Uitgeester Kla-
verjas Vereniging ((EUKV) ge-
naamd ‘Het Uitje’. Deze naam 
was bedacht omdat ze nog-
al eens samen op stap gingen. 
De foto werd  genomen vanwe-
ge het eenjarig bestaan van de 
klaverjasclub in café Wilhelmi-
na (van Piet Baltus) op de hoek 
van de Middelweg/Verzetstraat. 
Nu is daar het Chinees restau-
rant Hing Fa gevestigd. 

Op de achtergrond het zoge-
naamde ‘Belgische orgel’. Dit 
danszaalorgel stond in de zaal 
van café Wilhelmina en werd 
gebruikt op dansavonden . Ook 
werden er danslessen gegeven 
in deze zaal. De meeste namen 
zijn inmiddels al bekend maar er 
zijn wat twijfelgevallen en verder 
kunt u misschien  de resterende 

namen leveren. Uw reactie kunt 
u kwijt op onze website: http//
www.ouduitgeest.nl bij foto van 
de maand of bel met Herman 
Tervoort, 0251-313196 of Greet 
Enkt-Mors, 0251-311800. 

Zittend van links naar rechts: 
Jan Twisk, Aad v.d. Kolk of Frits 
Stammes?, veldwachter G.J. Bor-
nebroek of Cor Brouwer?, Willem 
(Wub) Vleesman en een onbe-
kend persoon.  
Staand voorste rij: Willem Twisk?, 
Rinus Veldman, Dirk Zweeris, 
Trijn IJff, vrouw van Rinus Veld-
man?, Dieuw Vleesman-Slikker, 
(tante) Pietje Baltus, Henk van 
Egmond (Zwartje) en Harry van 
Zutphen. 
Achterste rij: Piet Baltus (eige-
naar van het café), Willem Ko-
ning, Sjef Sanders?, Niek Tromp,  
een onbekend persoon, Piet Te-

rol?, Theo Rozemeijer?, Klaas 
Mooij en Bank Meiland
 
Er zijn veel reacties gekomen op 
de foto van de vorige maand en 
op één persoon na zijn alle men-
sen herkend. Ook is nu de pre-
cieze datum duidelijk geworden. 
De foto is gemaakt op Koningin-
nendag, 30 april 1952. Op de fo-
to staat het voetbalteam van de 
Stokkenfabriek. 
Zij speelden een wedstrijd te-
gen een team van de Hollandse 
Melksuikerfabriek en een team 
van de vrijwillige brandweer van 
Uitgeest. Hiervan zit inmiddels 
ook een foto bij in de beeldbank 
van Vereniging Oud Uitgeest.  

Zie voor meer informatie over 
deze foto ‘s de nummers 258 en 
30134 op de beeldbank van ht-
tp//www.ouduitgeest.nl. 

Guus Baltus toestellenkampioen
Uitgeest - Guus Baltus heeft 
zondag 22 januari het ‘toestel-
lentoernooi’ geturnd van het 
Rayon West-Friesland. De wed-
strijd vond plaats in de turnhal 
van GTS in Grootebroek. Guus 
woont in Uitgeest, is 7 jaar oud 
en komt als divisie Benjamin ni-
veau 11 uit voor turnvereniging 
Turnlust in Alkmaar. Er werd ge-
turnd op drie disciplines: sprin-
gen, steunen en hangen. Per dis-
cipline was er een prijs te win-
nen. Het springen bestond uit 
vloer en sprong. Op vloer be-
haalde Guus de tweede plaats 
en op sprong de eerste. Totaal 
voor springen haalde hij zilver. 
Het steunen bestond uit volti-
ge en brug. Voor voltige behaal-
de Guus de tweede plaats en op 
brug ook. Totaal haalde hij ook 

een tweede plaats op steunen. 
Als laatste bestond hangen uit 
de onderdelen ringen en rek. Op 
ringen werd hij tweede en op rek 
eerste met de hoogste score van 
de dag: 19.60! Totaal werd hij eer-
ste op het onderdeel hangen. Al-
les bij elkaar heeft Guus de eer-
ste plaats behaald op alle onder-
delen bij elkaar met een totaal-

score van 112.70. Op de twee-
de plaats stond Dorin Radeles-
cu van St. Mauritius met 111.35 
en als derde zijn trainingsmaatje 
Stef van Diepen, ook 7 jaar oud, 
met 108.75. Stef haalde de eer-
ste plaats op het onderdeel steu-
nen. Al met al een hele goede 
dag voor Turnlust, die er met de 
meeste prijzen vandoor gingen.

ME1 van FC Uitgeest 
winterkampioen
Uitgeest - De meiden van de 
ME1 van FC Uitgeest afgelopen 
zaterdag officieel winterkampi-
oen geworden van de najaars-
competitie van de 1e klasse.
De ME 2 van de Meervogels ’31 
uit Akersloot hadden op de laat-
ste wedstrijddspeeldag in 2011 
nog twee wedstrijden in te halen. 
Op 21 januari hebben zij 1 wed-
strijd kunnen inhalen. Doordat er 
geen mogelijkheid meer was om 
de 2e inhaalwedstrijd te spelen 
is de ME1 van FC Uitgeest kam-
pioen geworden met 27 punten 
uit 10 gespeelde wedstrijden. De 
Meervogels zijn uiteindelijk der-
de geworden met 24 punten uit 9 
wedstrijden.

Op 21 januari stond voor de ME1 
een oefenwedstrijd op het pro-
gramma tegen E10 van FC Uit-
geest. Die wedstrijd werd ge-
wonnen door de jongens met 
5-1. De meiden begonnen vol 
goede moed aan de wedstrijd 
maar waren wellicht al bezig 
met de gebeurtenissen die na de 
wedstrijd zouden plaats vinden.
Deze nederlaag (de laatste da-
teerde van oktober 2011) was 
een feit maar deerde de meiden 
niet om eens flink te gaan fees-
ten. Na de wedstrijd zijn ze na-
melijk in de kantine door de club 
gehuldigd.
Na de uitreiking van de vaan-
tjes vertrok het team naar Steak-

house ‘Bij de Buurvrouw’ in 
Heemskerk, waar ze door de ei-
genaars zijn getrakteerd op een 
heerlijke lunch. Vooraf aan de 
lunch is er geproost met cham-
pagne op het behaalde kampi-
oenschap en niet vergeten het 
behaalde resultaat op het boar-
dingtoernooi van Akersloot van 
6 januari. Op dat toernooi is de 
ME1 na 5 wedstrijden ongesla-
gen als winnaar uit de bus ge-
komen. Keepster Dawn Spoor 
is toen ook nog uitgroepen als 
beste speelster van die avond.
Dubbel feest dus. Om beide 
kampioenschappen te vieren 
hebben alle speelsters nog een 
beker uitgereikt gekregen. Als 
klap op de vuurpijl zijn de mei-
den vanwege dit behaalde resul-
taat ook nog eens getrakteerd 
op een middagje bowlen. Om 
14.00 uur keerden alle meiden 
moe maar voldaan huiswaarts.
Gefeliciteerd Elisa Wolff, Deni-
ce Westenborg, Demi Welbo-
ren, Sophie Walsmit, Laliv Run-
neboom, Dawn Spoor, Julie van 
de Geer, Gaby Duinmaijer, Demi 
Doorakkers, Sanne Bakker, Shari 
Breetveld en Anouk de Goede 
(trainsters) en Peter Spoor ( elf-
talbegeleider) en Bor Wolff (assi-
stent-coach).

Zaterdag 28 januari staat de eer-
ste wedstrijd in de voorjaarscom-
petitie weer op het programma.
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Een intensief gesprek met Martin Pabon

Basketball Vereniging Uitgeest 
wil spelers na 16 jaar behouden
Uitgeest - De kwestie bij de 
Basketball Vereniging ‘Lake City 
Players’ (LCP) is niet zozeer een 
tekort aan leden – het leden-
aantal schommelt de laatste ja-
ren rond de 80 - , maar is meer 
een kwestie van het behoud van 
actieve leden na hun zestiende 
jaar.” Dat is de mening van LCP-
secretaris Martin Pabon. “Hoe 
kunnen wij jonge basketballers 
blijven trainen, opleiden en ‘af-
leveren’, zodat zij ook op langere 
termijn betrokken en enthousi-
ast het basketballstokje overge-
ven aan nieuwe leden?”
“De leeftijdsopbouw lijkt op dit 
moment op een stempel”, vindt 
Pabon. “Wij hebben relatief ve-
le jonge leden in de leeftijdsca-
tegorieën onder de twaalf en on-
der de veertien jaar: de brede 
onderkant van een stempel zeg 
maar. Maar dan komt er een dui-
delijke versmalling in de catego-
rieën onder de zestien en acht-
tien jaar. En uit die categorieën 
werven wij bij voorkeur de trai-
ners voor onze jongste teams. 
Daar wordt het dus nijpend, 
maar met veel inspanning en 
improvisatie vinden we toch elk 
jaar weer een oplossing.”

Sportieve infrastructuur 
In de oudere leeftijdsgroepen 
neemt het ledenaantal weer toe: 
bij wijze van spreken het hand-
vat van het stempel. Pabon: “Nu 
zijn we natuurlijk wel bezig hier 
iets aan te doen. Dit jaar zijn we 
als bestuur gestart met een aan-
pak voor de lange termijn. We 
willen onze trainers een soort 
van basisgereedschap mee-
geven waarmee zij aan de slag 
kunnen gaan, zodat trainers en 
getrainden  niet vroegtijdig af-
haken. Trainers en coaches zijn 
de ruggengraat van onze vereni-
ging. Noem het de sportieve in-
frastructuur. Die willen wij ver-
sterken. Hoe vaardiger en en-
thousiaster onze trainers/coa-

ches zijn, des te groter is de kans 
dat ook de jonge spelers enthou-
siast worden en iets willen bete-
kenen voor de club. Dat is het 
vliegwiel, dat we aan het draai-
en proberen te krijgen.”

Sportiviteit en respect
Pabon: “Basketballen is meer 
dan alleen maar een balletje 
gooien. Je leert wat discipline 
is doordat je onder meer twee 
keer in de week traint. Je leert 
bovendien niet alleen  respect 
te hebben voor jouw tegenstan-
ders maar ook voor de scheids-
rechter. Zonder scheidsrechter 
is er geen wedstrijd en iedereen 
maakt wel eens een fout. Je leert 
ook wat samenwerken betekent. 
Niet alleen omdat basketball een 
teamsport is, maar ook omdat er 
van elke speler wordt verwacht, 
dat hij of zij volgens een bepaald 
rooster bij een wedstrijd de sco-
re bijhoudt of als scheidsrechter 
fungeert.”

De vereniging heeft een door-
dachte visie. Plezier in het spel 
is het belangrijkste. Het gaat niet 
alleen om het resultaat, maar 
vooral om de manier waaróp.  Bij 
LCP leren de spelers om te gaan 
met regels, met discipline en met 
verliezen. Dat vindt men net zo 
belangrijk voor de maatschap-
pelijke ontwikkeling als een ge-
zonde manier van leven met veel 
beweging. En het gaat niet al-
leen om consumeren, maar ook 
om participeren. De vereniging 
draait op vrijwilligers. Zonder 
hun hulp en ondersteuning zou 
de LCP niet kunnen bestaan.

Vrijblijvend proefdraaien
De basketballvereniging Lake 
City Players werd in 1976 opge-
richt door een aantal enthou-
siaste Uitgeesters, die vonden, 
dat er in het groeiende Uitgeest 
meer gebasketballd moest wor-
den. Leden kunnen twee keer 

in de week trainen en mee-
doen met de regionale competi-
tie van de Nederlandse Basket-
ball Bond. Van de ruim 80 leden 
spelen ongeveer driekwart wed-
strijd. Trainingen en thuiswed-
strijden (in principe zaterdags) 
worden gespeeld in de sport-
hal De Zien te Uitgeest. Uitwed-
strijden worden gespeeld in heel 
Noord-Holland. 

Wie kennis wil maken met La-
ke City Players kan vrijblijvend 
proefdraaien bij drie trainingen 
(dinsdags van 18.00 tot 21.00 uur 
en vrijdags van 17.30 tot 19.30 
uur) in sporthal De Zien. Ieder-
een is welkom, maar er is een 
urgente behoefte aan meis-
jes tussen de zestien en twin-
tig jaar. Goede sportschoenen, 
een handdoek en een stuk-
je zeep zijn voldoende om mee 
te kunnen doen. Bij belangstel-
ling kan  men mailen naar tc@
lakecityplayers.nl of naar secre-
taris@lakecityplayers.nl. (Marga 
Wiersma)

De Lake City Players U 16 (groen/wit) slaan een aanval van basketball-
spelers uit Hoofddorp af

Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Voluit ziet er als volgt 
uit:
Donderdag 26 januari: Voluit HS 
1 - VCC’92 HS 3, 20.00 uur; Voluit 
DS 5 - VCC’92 DS 5, 20.00 uur; 
Voluit DS 3 - Phoenix DS 2, 20.00 
uur; Voluit DS 1 - VONO DS 1, 
20.00 uur; Voluit DS 4 - VCC’92 
DS 4, 21.30 uur; Voluit DS 2 - 
Odin DS 4, 21.30 uur.
Woensdag 1 februari: Sportief 
DS 1 - Voluit DS 3, 19.15 uur.
Donderdag 2 februari: Bevok HS 
5 - Voluit HS 2, 20.00 uur.

Excursie voor senioren 
naar Ford Museum
Uitgeest - Stichting Uitgeester 
Senioren organiseert op 15 fe-
bruari een excursie naar het Den 
Hartogh Ford Museum. Over-
zichtelijk opgesteld in drie sfeer-
vol gedecoreerde hallen (5.000 
m2), vindt u in het hart van de 
bollenstreek dit splinternieuwe 
grootste Ford-museum ter we-
reld. Circa 200 Ford-Oldtimers 
van 1903 tot en met 1948 in per-
fecte conditie, die u bij elk weer-
type kunt bezoeken. 
In het museum bevindt zich zo-
wel een ruime collectie Ford-au-
tomobielen als een mooie collec-
tie Lincoln automobielen. Rond-
dwalend langs de unieke nos-
talgische privécollectie van K.P. 

den Hartogh, herleven lang ver-
vlogen tijden, die juist voor u zo-
veel herinneringen met zich mee 
dragen.

U kunt zich voor deze excursie 
opgeven voor 1 februari bij het 
secretariaat van de S.U.S., Mid-
delweg 5 in Uitgeest, eerste eta-
ge in Dorpshuis de Zwaan. U 
dient wel goed ter been te zijn 
want de rondleiding duurt een 
uur. Kosten: 10 euro inclusief 
vervoer, entree museum, koffie 
met gebak en rondleiding. 
De bus vertrekt om 09.15 uur 
vanaf het Dorpshuis naar Hille-
gom. Om 12.00 gaat de bus weer 
richting Uitgeest.

Poppenkast op 
Kindervreugd
Uitgeest - Zaterdag 28 januari 
is er bij speeltuinvereniging Kin-
dervreugd weer een leuke pop-
penkastvoorstelling. Samen met 
de kinderen beleven Jan Klaas-
sen en Katrijn de meest span-
nende avonturen. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en duurt tot ongeveer 15.00 
uur. Tijdens de pauze krijgen de 
kinderen iets te drinken. Leden 

kunnen gratis aan deze activi-
teit deelnemen. Aan niet-leden 
wordt een kleine bijdrage van 1 
euro gevraagd.
In verband met deelname aan 
het EK Breakdance door de 
breakdancedocent komt de les 
van zaterdag 28 januari helaas 
te vervallen. De eerstvolgende 
breakdanceles is op zaterdag 11 
februari en begint om 10.00 uur.

Voor informatie kunt u terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl of 
stuur een mail naar info@speel-
tuinuitgeest.nl.

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

KOPJE THEE OF KOFFIE MÉT…..??!!
Een verrukkelijke aanbieding, koop ze lekker allebei….

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

www.bakkerijputter.nl

Van woensdag t/m woensdag:

BROWNIES
verrassend….
 van € 3,50 nu per pakje € 2,95 !!
Dit weekend: NIEUW !!

CAPPUCCINO SCHUIMTAARTJE
3 pers. smullen…..
 nu € 3,95 !!
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Ontwikkelingen aan zee
Ieder weekend, met goed of slecht weer, doen de strandpaviljoens op 
het  Bakkummer strand goede zaken. Honderden mensen genieten elke 
keer vanuit die paviljoens  van het  prachtige uitzicht op strand en zee. 
Het Castricummer strandplateau echter blinkt meer en meer uit in treu-
righeid en verlatenheid. Een uitzicht op wat duinen en helmgras alleen 
boeit de mensen kennelijk niet meer! Men haast zich naar het strand!  
Kan men er niet beter de bijl in zetten? En als we dan toch voorstellen 
mogen doen. Is er toevallig een projectontwikkelaar in de buurt?
Ben Piepers, Limmen

Kroonringen (nieuw hoofdstuk)
Via deze rubriek heb ik u eerder geïnformeerd over de aanschaf van 
kroonringen als meest voordelige oplossing voor het zwerfplastic. Een 
probleem waar onze gemeente  al sinds de invoering van het geschei-
den inzamelen mee te maken heeft. Drie weken geleden hebben we 
met de storm deze overlast opnieuw kunnen ervaren. Een week later 
lag het weggewaaide plastic nog in het water, de plantsoenen en de 
bosjes. Het ziet er naar uit dat deze overlast nog de komende jaren zal 
blijven voort bestaan. Ondanks een positief uitgevallen proef in Limmen 
ten spijt komt er voorlopig geen oplossing omdat de coalitiepartijen on-
der aanvoering van CKenG het voorstel van hun eigen wethouder om 
kroonringen aan te schaffen heeft verhinderd. Motief: geld. Maar dat is 
wel een beetje vreemd, want u heeft er al voor betaald. De afgelopen 
jaren heeft u circa een miljoen euro teveel betaald aan afvalstoffenhef-
fi ng en daarvan zou volgens de PvdA best  44.000 euro mogen worden 
besteed aan de kroonring om er de komende vier jaar voor te zorgen 
dat het plastic geen zwerfvuil wordt. Het opruimen van dit afval kost ons 
immers ook vier jaar lang geld. Waarom vier jaar? Innovatie ontwikkelin-
gen voorspellen een verandering in inzamelen waar we niet eerder dan 
over vier jaar zullen beschikken. Zeker tot die tijd moet u dus genoegen 
nemen met een vervuilde leefomgeving. De PvdA wilde daar direct een 
oplossing voor en heeft zich hard gemaakt voor het meest goedkope 
alternatief De Kroonring. De afgelopen twee jaar succesvol beproefd en 
over gesproken. Een doordachte en weloverwogen uitgave waar de raad 
tot een maand terug nog in meerderheid positief tegenover stond. Tot 
dat het voorstel in een politiek schouwspel wordt omgezet.

Vermoedelijk krabt de wethouder zich nog wel even achter de oren over 
de gedachte waarom hij het budget voor de kroonringen niet gelijk met 
het afvalbeleidsplan heeft voorgelegd aan de raad. Daarbij heeft de raad 
zonder al te veel discussie 70.000 euro vrijgemaakt voor stickers op uw 
bakken om zo de vermeende illegale rolcontainers tegen te gaan. Zon-
der enige proef vooraf n zonder enig nader onderzoek worden deze 
stickers nu aan u uitgedeeld. Of dit zijn geld waard is zal nog moeten 
blijken. Dit geldt niet voor de Kroonring. Hiervan staat vast dat het zijn 
geld dubbel waard is. Dubbel want we verdienen als gemeente ook geld 
aan ingezameld afval.

Het ziet er nu naar uit dat u onnodig voor langere tijd overlast van zwerf-
plastic zult houden. Zoals gezegd heeft de PvdA zich hard gemaakt om 
tot een andere uitkomst te komen. Werd er in politiek op inhoud gedis-
cussieerd dan was er donderdagavond een goed besluit genomen. Het 
besluit is nu voor tenminste een half jaar uitgesteld. Een half jaar waarin 
inzichten en uitkomsten de komende jaren niets zal doen veranderen 
aan het hebben van zwerfplastic. Een half jaar waarin we van de uitgave 
aan kroonringen al hadden kunnen profi teren. Langer waar voor ons 
geld, zo gezegd. Nu gaat het binnen een gemeenteraad vaak ook om 
een partij iets gunnen. Ook dat is politiek. Helaas gaat dat nu wel over de 
rug van uw schone leefomgeving. 

Petra Nordholt
PvdA Castricum

En nu ik!
‘En nu ik!’ is een rubriek door, met en voor Castricummers. Jong en 
oud en alles daar tussen in. Mensen met een gewoon of bijzonder ver-
haal komen aan het woord. De rubriek wordt afwisselend geschreven 
door: Arjen de Wit, Marie Kiebert en Ans Pelzer. Ook aan het woord 
komen in ‘En nu ik’? Stuur dan een mail naar: info@castricummer.nl. 

Als hoofdverantwoordelijke voor 
de bardiensten in poppodium 
De Bakkerij moet Olga Peeters 
steeds nieuwe vrijwilligers wer-
ven. Dat lukt altijd: “Er blijven 
nieuwe mensen komen.”
“Wil je wat drinken?” Het zijn de 
woorden van een echte gast-
vrouw. De Bakkerij is niet druk 
op deze doordeweekse avond, 
er zitten een paar mensen aan 
de bar. Olga Peeters (21) brengt 
veel tijd door in het poppodi-
um, dat sinds anderhalf jaar een 
nieuw pand heeft in de Dorps-
straat. Ze is als één van de vrij-
willigers verantwoordelijk voor 
de bar. Dat komt vooral neer op 
plannen: er moeten altijd vol-
doende mensen achter de bar 
staan. Liefst niet steeds dezelf-
de. “We proberen steeds nieuwe 
mensen te werven”, zegt Olga. 
“Er zijn ongeveer veertig vrijwil-
ligers, de meeste van hen staan 
achter de bar. Nieuwe vrijwilli-
gers beginnen bijna altijd achter 
de bar, en worden zo betrokken. 
Nieuwe mensen wegwijs maken 
vind ik het leukste deel van dit 
werk. Het is een soort vrienden-
groep die op deze manier een 
band opbouwt. Het zijn veel zes-

Olga heeft er alle vertrouwen 
in. “Ik vind het leuk als er nieu-
we mensen komen, en die blij-
ven komen. Er zijn steeds weer 
nieuwe vriendengroepen van 15 
of 16 jaar die naar De Bakkerij 
komen. Je ziet steeds weer nieu-
we generaties.”
Zelf zit Olga zo’n vier tot zes keer 
per week in De Bakkerij. “Maar 
niet altijd aan de alcohol hoor, 
we doen ook vaak gewoon spel-
letjes ofzo.” De laatste tijd zit 
ze minder in de kroeg. Ze zit in 
het laatste jaar Verpleegkunde 
aan de Hogeschool van Amster-
dam. “Ik loop stage bij de afde-
ling neurochirurgie van het VU 
medisch centrum. Dat is fantas-
tisch.”
Ze is net terug uit Oman, waar 
haar ouders wonen. Haar vader 
moet voor zijn werk de hele we-
reld over. Olga is geboren in Ni-
geria en is op haar vierde naar 
Castricum gekomen. “Ik heb 
hier een leuke jeugd gehad, om-
dat ik het op school altijd gezel-
lig vond. Op de basisschool heb 
ik vriendinnen gemaakt die ik nu 
nog spreek. Ook het Jac. P. Thijs-
se was leuk. Niet de stof, maar 
de sfeer. Met Castricum zelf heb 
ik niet echt iets maar dat heb ik 
nergens. Ik hecht me niet aan 
huizen, maar aan mensen.”
Ze ziet zichzelf dan ook wel ver-
huizen naar een grotere stad, ze-
ker als ze ergens in een zieken-
huis gaat werken. 
Binnenkort gaat alles verande-
ren. Ze gaat twee nieuwe vrijwil-
ligers inwerken voor haar func-
tie bij De Bakkerij, die het moe-
ten overnemen. De studie is bij-
na klaar. In september vertrekt 
ze met haar vriendje voor vier 
maanden naar een onbeken-
de bestemming, waarschijnlijk 
Zuidoost-Azië. Daarna ziet ze 
wel weer waar ze gaat wonen en 
werken.
Het is een mooi vooruitzicht: 
eerst de studie afronden, dan 
lekker weg. “De reislust heb ik 
van mijn ouders, dat hebben 
mijn twee broers ook”, lacht ze. 
“Het reizen zit in het bloed.”

Arjen de Wit

tienjarige meiden die een keer 
iets willen doen, en zo was ik 
vroeger ook. Dat is heel herken-
baar. Soms kijk ik om me heen 
op Koninginnedag, of tijdens het 
Uit Je Bak!-festival, of hier in De 
Bakkerij zelf: het geeft een ont-
zettend trots gevoel als alles 
goed loopt. Dat doe je met een 
groep jongeren die het samen 
proberen te redden.”
Olga was er al bij toen De Bak-
kerij nog in het vorige pand zat. 
Daar stond ze al veel achter de 
bar, want ‘dingen als techniek, 
geluid en licht interesseren me 
weinig’. Het is voor haar duide-
lijk wat De Bakkerij uniek maakt: 
“Bandjes kijken. Dat kan ner-
gens anders, er zijn hier optre-
dens en ander vermaak. Dat vind 
ik het leukste, dj’s vind ik niet zo 
interessant. Veel mensen die hier 
komen vinden live muziek ge-
weldig. Bakkerij-bezoekers zijn 
vaak heel creatief, er wordt bij-
voorbeeld ook aan drama en to-
neel gedaan.”
De vrijwilligers moeten hard 
werken om de zaak draaiende 
te houden totdat er een nieuwe 
zaal is waar meer optredens ge-
programmeerd kunnen worden. 

Castricumse Tabijnscholen nodigen uit   
Workshop voor ouders: 
‘Focus op je kind!’
Castricum - Er is steeds meer 
bekend over de enorme ontwik-
keling die kinderen in hun eer-
ste levensjaren doormaken. Klei-
ne kinderen sprankelen van en-
thousiasme en zijn van natu-
re leergierig. Ze willen gezien, 
gehoord en uitgedaagd wor-
den. Hun ouders en verzorgers 
zijn hierbij sleutelfi guren. Door 
de manier waarop ze hun kind 
verzorgen scheppen zij de voor-

waarden voor ontwikkeling op 
allerlei gebied. Door ‘Focus op je 
kind’ willen de Tabijnscholen hen 
ogen geven voor de persoonlijke 
magnifi eke mogelijkheden van 
hun kind en hoe zij zelf stimu-
lerende invloed kunnen uitoefe-
nen op het spelend leren in de 
eerste jaren.

De vijf Castricumse Tabijnscho-
len (Augustinus, Cunera, Pau-

lus, Toermalijn en Visser ’t Hooft) 
nodigen  alle ouders van peuters 
en jonge kinderen van harte uit 
tot deelname. De workshop vindt 
plaats op woensdag 8 februa-
ri op basisschool Toermalijn, Het 
Korte Land 3 duurt van 19.30 – 
21.00 uur. Aanmelden kan via e-
mail toermalijn@tabijn.nl  of te-
lefonisch 0251-650864. Deelna-
me is gratis.

Castricum - Vrijdag rond 5.30 
uur kwamen agenten na een 
melding bij een stilstaande au-
to met draaiende motor naast 
sporthal De Bloemen. 

In de auto zat een man achter 
het stuur te slapen. Na langdu-

Automobilist slaapt roes uit
rig kloppen werd de 40-jarige 
man uit Castricum wakker. Hij 
rook naar de alcohol en is voor 
een ademanalyse naar het bu-
reau meegenomen. 
Hij blies 720ug/l, ruim drie keer 
teveel. Hij kreeg een rijverbod 
van acht uur.
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Toen hij 50 werd besloot Mo-
hammed Idrissi uit Heemskerk 
te proberen voor zijn zestigste, 
de leeftijd die hij dit jaar hoopt 
te bereiken, 100 marathons 
te hebben gelopen. Hij had er 
toen 19 op zitten. Als je bedenkt 
dat een professioneel sporter 
zo’n drie marathons per jaar 
loopt, dan zou het een hele 
prestatie zijn dat doel te berei-
ken. Maar Idrissi was en is niet 
te stuiten. Drie jaar geleden, hij 
was toen 56, had hij zijn doel 
al bereikt en in februari, nog 
voor zijn zestigste, hoopt hij zijn 
150ste marathon te lopen. 

Mo, zoals iedereen hem kent, 
werkt in ploegendienst bij Tata 
Steel, het voormalige Corus/
Hoogovens. Hij is met hardlo-
pen begonnen omdat dat goed 
te combineren was met zijn 
werk. In 1993 liep hij zijn eerste 
marathon, die van Rotterdam. 
Hij had de smaak meteen te 
pakken.
Hij is heel nuchter over zijn 

prestaties. “Ik ben geen pro-
fessional. Ik doe het lopen er 
gewoon bij. Ik loop met gevoel 
en zonder schema. Een profes-
sional loopt voor de snelheid en 
de tijd. Die doet over een mara-
thon 2.10, dan heb je natuurlijk 
wel rust nodig. Ik doe er gemid-
deld 3.25 over en ben in 1 tot 
3 dagen hersteld.” Zijn snelste 
tijd was in 1994 in Almere. Met 
2.54 werd hij toen zesde.
Hij bereidt zich voor op een 
wedstrijd door spaghetti, pan-
nenkoeken en bananen te eten. 
“En je moet heel veel drinken. 
Dat helpt om je temperatuur 
goed te regelen”, weet de spor-
tieve Heemskerker. 
Mo heeft al zijn marathons 
helemaal uitgelopen. “Ik kom 
altijd bij de fi nish, al moet het 
met vallen en opstaan.” Hij 
had nooit pech en blessures 
zijn hem onbekend. “Vorig jaar 
kreeg ik wat ademhalingspro-
blemen tijdens een marathon. 
Volgens mijn huisarts komt dat 
door mijn loophouding maar 

die verander je natuurlijk niet 
zomaar. Ik blijf daar dus wel 
alert op.”
Hij loopt niet alleen marathons. 
De laatste jaren focust hij zich 
ook op ultralopen. “Mijn lang-
ste loop was vorig jaar in Steen-
bergen, bijna 186 kilometer in 
24 uur. Ik werd daar vierde. 
Ook een paar keer 100 kilome-
ter. Op een atletiekbaan, 250 
rondjes. Dit jaar staat de 80 ki-
lometer van IJmuiden naar Den 
Helder op mijn programma, de 
Jan Knippenberg Memorial.”

De Heemskerker besluit: 
“Hardlopen is voor mij net zo-
iets als ademhalen. Ik heb het 
nodig en het geeft me energie. 
Je doet leuke contacten op en 
er is een gezonde rivaliteit. Je 
moet gewoon goed naar je li-
chaam blijven luisteren, dat is 
het belangrijkste.’’ 
Hij houdt zijn belevenissen bij 
op een weblog: http://moma-
rathonloper.punt.nl.

Renée Wouwenaar

Mo Idrissi maakt zich op voor 
zijn 150ste marathon

Win kaarten 
voor de Motorbeurs

Van donderdag 23 tot en met zondag 26 februari wordt in Jaar-
beurs Utrecht de Motorbeurs gehouden, de beste plek om het 
motorseizoen van 2012 te starten.  Met veel genoegen mogen 
wij twintig gratis entreekaarten verloten onder de lezers van de 
50-pluswijzer. De kaarten kosten normaal 17,50 per stuk.
Mail een foto van u als 50-plusser op of bij uw motor, het liefst 
zonder helm op, naar redactie@50pluswijzer.nl. Met een klein 
verhaaltje erbij waarin u vertelt waarom u motor rijdt en hoe dat 
u bevalt. De tien origineelste inzenders krijgen twee vrijkaartjes. 
Het leukste verhaaltje van maximaal 200 woorden wordt samen 
met de foto geplaatst in de volgende 50-pluswijzer. De uiterste 
instuurdatum is maandag 6 februari. Kijk voor meer informatie 
over de beurs op www.motorbeursutrecht.nl.

Hoe ouder.......
Dat hockeytrainers en -coaches zich ook af en toe van een iets 
minder serieuze kant laten zien beleefden de eerste elftalspelers 
en -speelsters van hockeyclub Strawberries in Driehuis eind de-
cember. De heren, allemaal de 50 gepasseerd en één de 60 al, 
gaven een optreden als de toppers dat hilarisch werd ontvangen. 
Van links naar rechts Simon de Hoog, Kees Groeneveld, Frank 
Donker, en de broers Jan-Willem en Frank Gutteling.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
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.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WElstANDscOMMIssIE 
De Welstandscommissie behandelt op maandag 30 januari 2012 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behan-
delen bouwplannen ligt vanaf 26 januari 2012 ter inzage bij de ba-
lie van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen 
bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en overige informa-
tie over welstandszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Pu-
bliekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

EVENEMENtENVERGuNNING DE ZWAAN
De Burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat een algemene eve-
nementenvergunning voor het jaar 2012 is verleend op grond van 
het bepaalde in de APV, aan Stichting Dorpshuis de Zwaan voor het 
houden van evenementen in Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, al-
hier.

ONthEffINGEN sluItINGsuuR
De Burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat aan Bierencafé 
Thijs, de Bonte Vivant, café ’t Portiertje, Live café de Balken en ca-
fé Buona Sera bijzondere ontheffing sluitingsuur is verleend voor on-
derstaande data en tijdstippen:

De nacht van zondag 8 april op maandag 9 april van 01.00 tot 04.00 
uur in het Paasweekend;
De nacht van zondag 29 april op maandag 30 april van 01.00 tot 
04.00 uur in verband met Koninginnenacht;
De nacht van maandag 30 april op 1 mei van 01.00 tot 04.00 uur in 
verband met Koninginnedag;
De nacht van vrijdag 25 mei op zaterdag 26 mei van 02.00 tot 04.00 
uur in verband met Luilaknacht;
De nacht van zondag 27 mei op maandag 28 mei van 01.00 tot 
04.00 uur in het Pinksterweekend;
De nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 december van 01.00  
04.00 uur i.v.m 1e Kerstdag
De nacht van woensdag 26 op donderdag 27 december van 01.00 
tot 04.00 uur in verband met 2e Kerstdag;
De nacht van maandag 31 december op dinsdag 1 januari (2013)  
van 01.00 tot 07.00 uur in verband met Oudejaarsnacht.

ONthEffING sluItINGsuuR
De Burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat aan Tennisclub Uit-
geest en Fusieclub Uitgeest (bijzondere) ontheffing sluitingsuur is 
verleend voor diverse dagen en tijden en voor festiviteiten in 2012.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift tegen de hierboven vermelde ver-
gunning en ontheffingen zijn verkrijgbaar bij Juridische Zaken. Een 
bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzenddatum vergun-
ning of ontheffing te worden ingediend en gericht te worden aan de 
burgemeester.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum
19-01-2012 OV 2012-007  Geesterweg 10 
    Plaatsen reclame  
23-01-2012 OV 2012-008    Wethouder Zonneveldstraat 23   
Verwijderen asbest  
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden 
verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
20-01-2012 OV 2010-020  Broekpolderweg 5 
   Oprichten bedrijfswoning  
25-01-2012 OV 2011-171  Goesinnestraat 10 
   Uitbreiden woning 
25-01-2012 OV 2011-172  Hoefblad 4 Uitbreiden woning
Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 
1910 AA Uitgeest. Deze termijn van zes weken gaat in één dag na de 
verzending van de besluiten aan de aanvragers. Deze datum hoeft 
dus niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van de vergun-

ning echter niet. Als u niet kunt wachten op een uitspraak op uw be-
zwaarschrift omdat u van mening bent dat snel een voorlopige maat-
regel nodig is, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om 
een voorlopige voorziening. Het verzoek daartoe moet worden ge-
richt aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

REctIfIcAtIE  AfGEGEVEN  OMGEVINGsVERGuNNING
In de bekendmaking van 18 januari 2012 stond vermeld dat op 18 
januari 2012 een omgevingsvergunning met kenmerk OV 2011-171 
was verzonden voor het uitbreiden van de woning aan de Goesin-
nestraat 10. Die omgevingsvergunning is echter op 25 januari 2012 
verzonden.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Appartementen smallekamplaan’
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Appartementen Smallekamplaan’ met ingang van 27 januari 2012 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan omvat de bouw van drie appartemen-
tencomplexen met daarin 50 starterswoningen nabij Waldijk 1 te Uit-
geest (kadastraal bekend Uitgeest sectie HA nummer 1474).
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende 
stukken kunnen worden ingezien bij de Publieksbalie in het gemeen-
tehuis aan de Middelweg 28  te Uitgeest. Tevens zijn het ontwerpbe-
stemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien op onze web-
site www.uitgeest.nl. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te 
zien op de landelijke voorziening voor ruimtelijke plannen. Het adres 
hiervoor is www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wij merken volledigheidshalve op dat de Crisis- en herstelwet op dit 
project van toepassing is. Dit houdt onder andere in dat het relativi-
teitsvereiste van toepassing is. Daarnaast wordt er ook nog een ho-
gere waardenprocedure op grond van de Wet geluidhinder gevoerd 
voor dit project. Deze stukken liggen separaat ter inzage.
Zienswijze
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder omtrent 
het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswij-
ze kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de 
Gemeenteraad van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uit-
geest. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht 
tijdens de openstelling van het gemeentehuis. U kunt hiervoor con-
tact opnemen met de heer B. Visser, tel. 0251 - 36 11 70. 

BEKENDMAKING WEt GEluIDhINDER, sMAllEKAMPlAAN
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks 
bestuur van de Milieudienst IJmond het volgende bekend.
Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor Bestem-
mingsplan Appartementen Smallekamplaan te Uitgeest is genomen.

Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van 
het ‘Ontwerpbestemmingsplan Appartementen Smallekamplaan’ een 
verzoek om vaststelling van hogere waar den ingediend in het ka-
der van de Wet geluidhinder bij de Milieudienst IJmond. Het hoge-
rewaardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en railver-
keerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van ho-
gere waarden Wet geluidhinder is gedelegeerd aan het dagelijks be-
stuur van de Milieudienst IJmond. De directeur van de Milieudienst 
IJmond is van plan een Besluit hogere waarden Wet geluidhinder te 
nemen ten behoeve van Bestemmingsplan Appartementen Smalle-
kamplaan te Uitgeest. Het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt vanaf 27 januari 2012 gedurende zes weken 
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur ter inzage bij de Milieudienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk en van maandag t/m don-
derdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, vrijdags van 09.00 t/m 12.00 
uur bij de receptie van het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 
28 te Uitgeest.
Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mon-
deling zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de Mili-
eudienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt 
worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Bever-
wijk, onder vermelding van ‘Ontwerpbesluit hogere waarden Wet ge-
luidhinder bestemmingsplan Appartementen Smallekamplaan’. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met 
de Milieudienst IJmond, telefoonnummer 0251 - 26 38 63.




