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Mathijs en Nina met Rocky 
naar Gambia voor goede doel
Uitgeest - Mathijs Zwiers en Ni-
na Knobbe doen in februari mee 
aan de Antwerpen-Banjul Chal-
lenge. “Een tijdje geleden kregen 
we het idee om mee te doen aan 
deze uitdaging”, vertelt Mathijs. 
“Het lijkt ons een geweldig avon-
tuur om deze tocht te volbrengen 
met een oude auto en hiermee 
bovendien ook nog eens een 
goed doel te steunen. We heb-
ben gekozen om de opbrengst 
van onze auto en het ingezamel-
de geld te doneren aan de stich-
ting Gambi-JA. Deze Nederland-
se stichting zet zich direct in voor 
kansarme Gambiaanse kinde-
ren. Dit is hard nodig want Gam-

ri vanaf Uitgeest naar de start 
in Antwerpen”, vervolgt Nina. “In 
Spanje maken we per boot de 
oversteek naar Marokko. Vervol-
gens zullen we door de Sahara 
via Mauritanië en Senegal naar 
ons einddoel, Banjul in Gambia, 
rijden. In het totaal leggen we 
7.200 km af in twintig dagen.” 

Mathijs en Nina hebben veel 
medewerking van sponsors ge-
kregen. Nina: “Het is ongelofe-
lijk leuk hoe positief al die spon-
sors hebben gereageerd.” Nieu-
we sponors en belangstellenden 
vinden meer informatie op www.
mathijsennina.nl.

bia is één van de armste landen 
van Afrika.”
Omdat het tweetal met een Dai-
hatsu Rocky uit 1987 deelneemt  
hebben zij het team omgedoopt 
tot het team Rocky Balboa VII. 
Rocky is volledig nagekeken, re-
servebanden en jerrycans zijn 
gemonteerd, de auto is volge-
plakt met stickers van de spon-
sors en alle benodigdheden zijn 
bij elkaar gescharreld via vrien-
den en Marktplaats. “Tijdens de 
reis zullen we ongetwijfeld nog 
moeten sleutelen en repare-
ren, maar we denken maar zo: al 
doende leert men.”  
“We vertrekken op 27 februa-

Groots regionaal dartstoernooi
Uitgeest - Er wordt een regio-
naal dartstoernooi gehouden in 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest op 28 februari. Het is een 
open toernooi waar iedereen die 
een pijltje kan gooien aan deel 
kan nemen. Ook de jeugd is wel-
kom. De prijzen die verdiend 
kunnen worden lopen op tot 
maar liefst 800 euro. Steve West 
is van de partij en de presenta-
tie is in handen van Stuart Clar-
ke.  De dartscompetitie wordt 
georganiseerd door Dart Vereni-
ging Kennemerland (DVK). DVK 
is een lidorgaan van de Neder-
landse Darts Bond en bestaat uit 
iets meer dan 1300 leden ver-
deeld in 183 teams die wekelijks 
hun pijltjes gooien in de compe-
titie. Kijk voor meer informatie op 
www.openkennemerland.nl. 

Om het darten te promoten orga-
niseert DVK een regionaal darts-
toernooi in Uitgeest. 

Uitgeest - Omdat personeel van 
een supermarkt aan het Anna 
van Renesseplein terecht wei-
gerde haar 15-jarige dochter si-
garetten te verkopen, heeft een 
vrouw zaterdagavond rond 20.00 
uur een fles rum in de winkel 
stuk gesmeten. Verkoop van si-
garetten aan jongeren onder de 
16 jaar is niet toegestaan. Dat 
stond de moeder kennelijk niet 
aan. Uit politieonderzoek bleek 
dat de dame waarschijnlijk een 
46-jarige vrouw uit Uitgeest is. 
Tegen haar wordt proces-ver-
baal opgemaakt. 

Gooien met rum
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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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FEBRUARI
SoEzEnmAAnd

room/framboos
woudvruchten/
slagroom
room/mokka-
slagroom
room/banaan
moorkop

SoES vAn dE wEEk

Slagroom/caramelsoes

                    van 1,80 voor         1,50

vanaf pagina 15

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
20-01-2010: Jill Wilhelmi-
na, dochter van T.S. Rab en S.J. 
Louws, geboren te Beverwijk. 
22-01-2010: Duuk, zoon van M.T. 
Jager en D. Debrichy, geboren te 
Beverwijk. 22-01-2010: Sander 
Peter, zoon van A.C. Stoop en 
N.S. van der Kolk, geboren te Be-
verwijk. 24-01-2010: Jasper Ma-
ties, zoon van H.A. Aslander en 
J.M. Res, geboren te Beverwijk.
Wonende te Bakkum:
22-01-2010: Ymke Lynn, doch-
ter van W.H. Twisk en M. van der 
Hart, geboren te Bakkum.
Wonende te Akersloot:
23-01-2010: Jason, zoon van B. 
Schrama en L. Kerdijk, geboren 
te Akersloot.
Wonende te Limmen:
24-01-2010: Sem, zoon van M. 
Stekelenburg en K.C.M. Kallen-
bach, geboren te Limmen. 25-
01-2010: Julen, zoon van J. Car-
coba en F.C. van der Ende, gebo-
ren te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
27-01-2010: Groot, Juan D. en 
Dijkstra, Janneke T., beiden wo-

nende te Limmen.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
22-01-2010: Bos, Anthonius W. 
en Stolp, Jannetta C., beiden wo-
nende te Purmerend. 
25-01-2010: Peelen, Peter A. wo-
nende te Akersloot en Kaandorp, 
Ilona, wonende te Heiloo. 26-01-
2010: Klinkenberg, Sjoerd, wo-
nende te Castricum en van der 
Winden, Marije, wonende te Alk-
maar.

Overleden:
Wonende te Castricum:
20-01-2010: Boonacker, Theo-
door, oud 90 jaar, overleden te 
Alkmaar, partner van O.G. Gu-
ral. 21-01-2010: Kruisman, Dolo-
res Mathilda, oud 76 jaar, over-
leden te Alkmaar. 23-01-2010: 
Steenhorst, Hendrika J., oud 93 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met H.F. van Bal-
gooi. 25-01-2010: Heerkens, Jo-
hannes L.M., oud 60 jaar, overle-
den te Amsterdam, gehuwd met 
F.H. Stam.
Wonende te Akersloot:
20-01-2010: Nieman, Gerrit, oud 
76 jaar, overleden te Alkmaar.

Uilenexcursie voor de jeugd
Castricum - De Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
organiseert op vrijdag 5 en za-
terdag 13 februari een avond-
excursie voor jongeren om naar 
bosuilen te luisteren en te kijken. 
In de winter vormen de bosui-
len weer paren die zich voorbe-
reiden op het nieuwe broedsei-
zoen. De excursieleiders probe-
ren op deze avonden de bosui-
len te lokken door hun geluiden 
na te bootsen. Ze hopen dan dat 
ze antwoord krijgen van de bos-
uilen. 
De excursies zijn bedoeld voor 
jongeren vanaf tien jaar. Het 
wordt op prijs gesteld als er een 
begeleider mee gaat. 
Op vrijdag 5 februari begint de 
excursie om 19.30 uur bij de 
hoofdingang van Dijk en Duin 
aan de Zeeweg in Castricum. 
Er zal ongeveer een uur worden 
rond gewandeld. 

Op zaterdag 13 februari begint 
de excursie eveneens om 19.30 
uur, maar dan bij de parkeer-
plaats van kasteel Marquette in 
Heemskerk. Ook deze excursie 
duurt ongeveer een uur.
Aan de excursies zijn geen kos-
ten verbonden. Aan het eind van 
de excursies kunnen jongeren 
vanaf 10 tot 18 jaar zich opge-
ven als lid van de jongerengroep 
van de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland. Na aanmelding 
voor deze jongerengroep ont-
vangen ze uitnodigingen voor 
volgende excursies. Ook aan de-
ze excursies zijn geen kosten 
verbonden. 
Aanmelden voor de excursies is 
niet nodig. Voor meer informa-
tie kan men mailen naar vwgc-
cum@xs4all.nl. Algemene infor-
matie is te vinden op de websi-
te www.vwgmidden-kennemer-
land.nl. 

Melkbus weg!
Al sinds tien jaar stond er een melkbus naast de voordeur. Niet zomaar 
een melkbus, maar een melkbus beschilderd met bloemen. Fantasie-
bloemen, maar je kon er voorjaarsbloemen zoals een witte hyacint uit-
halen. De bus heeft mijn vader ooit beschilderd. Mijn vader is overleden 
en zodoende heeft de melkbus een hoge emotionele waarde. Nu is de 
melkbus verdwenen. Weg!
17 januari kwam ik thuis na een avondwandeling met een vriendin en bij 
het binnentreden van het huis zag ik direct dat de bus verdwenen was. 
Gestolen of ‘geleend’ zo je wil zeggen.
Misschien siert de bus nu bij iemand anders in de tuin? Misschien wordt 
de bus voor het afschieten van een of ander gebruikt? Wie het weet 
mag het zeggen.
Graag zou ik in dat geval de bus weer naast mijn eigen voordeur willen 
zetten. 
Reacties naar de politie , waar ik aangifte heb gedaan.

Sandra Staring, Castricum.
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Optreden van Steffie en 
haar band in De Balken 
Uitgeest - Zaterdag 6 februa-
ri treedt Steffie Zoontjes op in 
Live Café de Balken. In 2008 won 
Steffie Popstars en zij heeft daar-
na ruim een jaar met de band 
Red opgetreden in heel Neder-
land. Helaas is dit eind december 
gestopt. Nu knalt Steffie met een 

eigen show en met band. Deze 
band bestaat voor een groot deel 
uit muzikanten van Bob en de 
Blueband. Met een breed reper-
toire en een ‘surprise act’ wordt 
het een topavond in De Balken. 
Het café blijft open tot 4.00 uur. 
(Foto: Popstars). 

Programma 4 feb t/m 10 feb 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.30 & 20.00 uur 

dinsdag 20.00 uur 
“Avatar 3D”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & woensdag 20.00 uur

“Sherlock Holmes”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag 20.00 uur
“It’s Complicated”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 13.15 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Dolphin and Whales - Ocean 3D”

donderdag 20.00 uur 
zondag 16.30 uur 

maandag 20.00 uur 
“De Helaasheid der dingen” 

woensdag 20.00 uur 
“Valentine’s Day voorpremière

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
“De Hel van ‘63” 

zondag 11.00 uur woensdag 14.00 uur 
“Anubis en de wraak van Arghus”

zaterdag 14.00 uur zondag13.30 uur 
“Alvin & the Chipmunks 2”

Dolphins and Whales - 
Ocean Wonderland 3D
Dolphins and Whales is te zien 
tijdens het eerste gedeelte van 
dit filmbezoek. Voor het eerst 
van heel dichtbij gefilmd in 3D; 
dolfijnen en beluga’s die je bijna 
kunt aanraken. Ervaar de liefde 
van een Humpback walvis moe-
der voor haar pasgeboren jong 
en zie mannetjes Humpback zin-
gen van heel dichtbij. Ontmoet 
de machtige Orka en beleef on-
vergetelijke momenten met de 

zachtaardige manatee. Na de 
pauze: Ocean Wonderland. Een 
reis van het Great Barrier Rif 
in Australie naar de Bahama’s. 
Ontdek de grote bio-diversiteit 
aan bloeiende onderwaterflo-
ra en de onmisbare rol van het 
koraalrif in het maritieme ecosy-
steen; het vormt het huis en de 
voedingsbodem voor de vele vis-
soorten die onze oceaan en onze 
planeet levend houden.

De Helaasheid der Dingen ver-
telt het verhaal van de 13-jari-
ge Gunther Strobbe die met zijn 
vader Celle en zijn drie ooms bij 

zijn grootmoeder samenwoont in 
het Vlaamse plaatsje Reetveer-
degem. Vanaf donderdag 4 fe-
bruari in de Corso.

Romantische komedie van de 
maker van Pretty Woman, waar-
in verschillende koppels in Los 
Angeles gevolgd worden. Ieder-

Valentine’s Day Alles over schoonheid 
bij drogisterij Aker
Limmen - Op 11 februari wordt 
bij Drogisterij Aker in Limmen, 
een beauty-avond georganiseerd 
van 18.00 tot ongeveer 21.30 uur. 
Op deze avond kunnen belang-
stellenden een ‘total make-over’ 
ondergaan als men zich voor drie 
activiteiten inschrijft. Kiezen voor 
activiteit kan natuurlijk ook. 

Het is mogelijk te kiezen voor een  
haarkleuradvies door een speci-
aliste van Hennaplus, waarbij dit 
meteen kan worden toegepast. 
Hiervoor zijn beperkt plaatsen 
beschikbaar. 

Daarnaast is er de mogelijkheid 
voor een huidanalyse, verzorgd 
door een specialiste van het Der-
matologisch Laboratorium Plante 
System. Dit doet zij met behulp 
van een geavanceerde huidana-
lysecomputersysteem, waardoor 
zij een gedegen advies geeft 
over de verzorging van het huid-
type. Plante System is de nieuw-
ste huidverzorgingtrend op ba-
sis van zuiver plantaardige in-
grediënten die in samenwerking 
met dermatologen is ontwikkeld. 
Plante System combineert als 
eerste geneeskrachtige planten 
met dermatologische huidver-
zorging en wordt om die reden 
in het vakjargon ook wel fyto-

dermo-cosmetica genoemd. Al-
le Plante System producten zijn 
dermatologisch getest, vrij van 
proteïnen, hypoallergeen, niet 
comedogeen, dierproefvrij, be-
vatten geen toegevoegd parfum 
en worden perfect getolereerd. 

Als afronding voor de make-
over kan men zich laten advise-
ren over het kiezen van de juiste 
make-up en het toepassen hier-
van. Dit gebeurt door een speci-
aliste van het merk John van G. 
Men kan zich helemaal laten op-
maken naar de laatste trend en 
krijgt het advies bovendien mee 
op papier, zodat dit thuis nog-
maals kan worden uitgepro-
beerd. 

De avond is geheel vrijblijvend. 
De haarkleuring duurt ongeveer 
een uur, de huidanalyse duurt 
gemiddeld 20 minuten een ma-
ke-up advies ongeveer 30 minu-
ten. Men kan zich inschrijven via 
072-505 3138 of in de drogiste-
rij. Voor al deze merken wordt 
er een leuke actie aangeboden 
op de producten in de vorm van 
korting of gratis artikelen. 

Bovendien is er voor alle klanten 
van deze avond een klein hapje 
en een drankje beschikbaar.

een beleeft op zijn of haar eigen 
manier liefde en vriendschap ge-
durende de meest liefdevolle 
dag van het jaar: Valentijnsdag. 
De voorpremière is woensdag te 
zien in de Corso. 

Werk met Cognovi 
aan de toekomst!
Castricum - Het schooljaar 
2009/2010 vordert snel. De kin-
deren hebben net een rapport 
gekregen en voor veel leerlin-
gen zal dat vast goed zijn ge-
gaan. Bij sommige leerlingen zal 
het helaas duidelijk worden dat 
ze niet zo goed hebben gepres-
teerd. Dan gaat men zich afvra-
gen: “Gaat hij straks wel over, 
slaagt mijn kind wel voor het 
examen, komt zij wel in de juiste 
stroom terecht?” Directeur Ani-
ta de Groot van Cognovi: “Soms 
worden ouders onaangenaam 
verrast. Ze dachten dat het wel 
goed ging, ze hoorden geen pro-
blemen en zagen niet alle cijfers. 
Plotseling ligt er dan een rap-
port, dat echt onvoldoende is.”
Als er niets gebeurt betekent 
dat blijven zitten of overstappen 
naar een lager niveau. Dat kan 
een grote teleurstelling zijn.
“In die gevallen is het geruststel-
lend te weten dat leerlingen die 
in de problemen zijn gekomen 
door Cognovi begeleid kunnen 

worden. Bij huiswerkinstituut 
Cognovi kunnen ze zich in alle 
rust aan hun studie wijden. Een 
team van ervaren docenten staat 
voor deze leerlingen klaar.”

Meer weten? Kijk dan op www.
cognovi.nl, bel 0251-674717 of 
stuur een mail naar info@cogno-
vi.nl. “Wij leggen ouders en leer-
lingen in een informatief gesprek 
graag uit wat Cognovi voor hen 
kan betekenen.” 

Heiloo - Restaurant Golden Tu-
lip Heiloo/Kwartje Koffie in Hei-
loo steunt de wederopbouw van 
Haïti. Deze week wordt op elk 
gerecht een toeslag van een eu-
ro berekend. 
Kwartje Koffie doet daar voor elk 
gerecht een euro bovenop zo-
dat van elk gerecht, voorgerecht, 
tussengerecht, hoofdgerecht of 
nagerecht, een week lang, twee 
euro naar Haïti gaat. 
Deze actie loopt tot en met zater-
dag 6 februari. Daarna presen-
teert Kwartje Koffie een jaar lang 
een steeds wisselend hoofdge-
recht op de kaart. Per besteld 
gerecht wordt 2,50 euro ge-
schonken aan de wederopbouw 
van Haïti. Deze actie loopt tot en 
met januari 2011.

De opbrengst van de actie wordt 
gedoneerd aan de stichting Ha-
bitat voor Haïti, een Nederland-
se stichting die zich al jaren be-
langeloos inzet voor de allerarm-
sten in Haïti. Telefonische reser-
veringen bij Golden Tulip Heiloo/ 
Kwartje Koffie zijn mogelijk via 
072-5052244. Golden Tulip Hei-
loo/Kwartje Koffie is gevestigd 
aan de Kennemerstraatweg 425 
in Heiloo.

Kwartje Koffie 
steunt Haïti
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Allerlaatste optocht...
Castricum - Het is de 39e op-
tocht die door de Windtrappers 
wordt gereden door Pieperduin. 
De optocht die de geschiedenis 
in zal gaan als de grootste, om-
vangrijkste, kleurrijkste, muzi-
kaalste en allerlaatste optocht. 
door Pieperduin. De optocht be-
gint op 13 februari op het Kooi-
plein, hier worden alle praalwa-
gens, zowel uit Pieperduin als uit 
Gorteldonk opgesteld, de mu-
ziekkorpsen ingevoegd, de ra-
den van Elf op de wagens ge-
holpen en de sleuteloverdracht 
door de burgemeester uitge-
voerd. Daarna met gezwinde 
spoed gaan we de via de Oran-
jelaan richting Soomerweg, ach-
ter Geesterduin langs richting CF 

Smeetslaan, rechtdoor naar de 
Beatrixstraat en linksaf de Toren-
straat in. De carnavlasvereniging 
hoopt daarna rechts de Dorps-
straat op te kunnen, maar dat 
hangt af van de geplande werk-
zaamheden. Het bekende rondje 
wordt dan gereden door de Bur-
gemeester Mooijstraat, Stations-
weg, Dorpsstraat naar het Party-
centrum in de Dorpsstraat. Hier 
staat de muziektent opgesteld. 
Prins Geert de eerste en de laat-
ste, zal hier de prijzen uitreiken. 
Als de Dorpsstraat niet toegan-
kelijk is wordt een verkorte rou-
te genomen. Voor kinderen is er 
daarna feest in het Partycen-
trum. Zondag is het carnaval in 
Limmen.  

Erkenning voor Castricumse 
chiropractor Vismai Schonfelder 
Castricum - Vismai Schonfel-
der is uitgeroepen tot de chiro-
practor van het jaar 2009 door de 
beroepsvereniging Dutch Chiro-
practic Federation. Hij kreeg de 
onderscheiding voor zijn bijzon-
dere bijdrage aan chiropractie 
door het schrijven en uitbrengen 
van zijn boek: ‘Wake Up Holland! 
It’s time to be healthy’. Over dit 
onderwerp geeft Vismai een le-
zing voor geïnteresseerden op 
donderdag 11 februari vanaf 
20.00 uur bij Chiropractie Cas-
tricum, Stationsweg 19 in Cas-
tricum.
Vismai is geboren en getogen 
in het zuidoosten van Australië, 
maar woont sinds 2000 in Ne-
derland. Hij heeft een vijfjarige 
universitaire opleiding gevolgd 
in toegepaste- en klinische we-
tenschap. In 1998 studeerde hij 
af in chiropractie aan de univer-
siteit van Melbourne en in 2006 
voltooide hij zijn master in pe-
diatrie aan de universiteit van 
Wales. Vismai heeft zich altijd 
verbaasd over de onbekendheid 
van chiropractie in Nederland. 
“In de Verenigde Staten en in 
Australië is de gezondheidszorg 
zonder chiropractie ondenkbaar. 
Het is daar de meest toegepas-
te alternatieve geneeswijze.” De 
chiropractor is een specialist in 
het stabiliseren van de ruggen-

graat en het opheffen van stoor-
nissen in het zenuwstelsel. Vis-
mai vertelt: “Chiropractie zoekt 
bij problemen geen oplossing in 
medicijnen, maar gaat op zoek 
naar het deel van het lichaam 
dat niet goed functioneert en 
verhelpt dat. Er wordt gewerkt 
met de handen en soms wordt er 
gebruik gemaakt van hulpinstru-
menten. De behandeling is niet 
pijnlijk. We behandelen ook ba-
by’s en kinderen, preventief of 
met problemen. Dertig procent 
van onze cliënten is jonger dan 
vijftien jaar.” In plaats van het 
bestrijden van symptomen, pro-
beert de chiropractie de oorzaak 
van gezondheidsproblemen op te 
sporen en te verhelpen. “Hoofd-
pijn, chronische vermoeidheid, 
lage rugpijn, depressiviteit, stijve 
ledematen, een afname van de 
geestelijke of lichamelijke weer-
stand; deze symptomen kunnen 
wijzen op een defect in het ze-
nuwstelsel. Een storing in het ze-
nuwstelsel ontneemt het lichaam 
het vermogen zichzelf gezond te 
houden, waardoor de weerstand 
afneemt en ziekten de kans krij-
gen zich te ontwikkelen. Wij ver-
helpen dat.” 

Over zijn visie ten aanzien van 
gezondheid schreef Vismai het 
boek ‘Wake Up Holland! It’s time 

to be healthy’. “Er zijn vele sim-
pele manieren die aan het ge-
zondheidsproces ten grond-
slag liggen. Ze veranderen niet 
in de loop van de tijd door bij-
voorbeeld de nieuwste hype of 
de meest recente wetenschap-
pelijke doorbraak. Ik heb mij ge-
richt op de methoden die de ge-
zondheid verbeteren en niet op 
de methoden die ziekte bevech-
ten. Het probleem is verloren 
gezondheid, niet de opgelopen 
ziekte. De oplossing vinden we 
in het terugkrijgen van gezond-
heid, niet in het verslaan van de 
ziekte. Het is essentieel om je te 
richten op gezondheid in plaats 
van op ziekte.” 

Akersloot - Wethouder Hes 
heeft dinsdag de eerste paal 
van een multifunctionele ruim-
te bij de bibliotheekvestiging in 
Akersloot geslagen. 
Door deze uitbreiding van het bi-
bliotheekpand worden vereni-
gingsruimten gecreëerd voor zo-
wel de schildersvereniging Huib 
als de Historische Vereniging 
Oud Akersloot. De verwachting 
is dat de oplevering in het twee-
de kwartaal van 2010 is. 

Eerste paal bieb

Heineken Party Piano’s 
in Wapen van Egmond
Egmond - Heineken Party Pia-
no’s doen na bijna een jaar weer 
Egmond-Binnen aan! Zij spelen 
in ‘t Wapen van Egmond-Binnen. 
Dit jaar is het mogelijk een liedje 
mee te zingen, mee te spelen of 
mee te dansen. Aanmelden kan  
via het gastenboek van de site 
www.partypianos.nl. 
het publiek al weer verbaasd 
zijn over wat twee piano’s en 
een drummer ten gehore kun-
nen brengen. Of het nu de pa-
lingsound, heavy metal, Michael 
Jackson, disco of een typisch pi-
anodeuntje is; alle stijlen komen 

voorbij. Egmonder Donald Beu-
kers is één van de pianisten. 
Voor wie niet muzikaal is wordt 
een muziekquiz gehouden. Ver-
der is het mogelijk verzoekjes in 
te dienen. De pianisten/zangers/
entertainers zorgen in ieder ge-
val voor een feest dat niet gauw 
vergeten zal worden. En daar-
bij schromen ze niet om midden 
tussen het publiek of staand op 
de piano’s de meest swingende 
nummers ten gehore te brengen. 
Zaterdag 27 februari om 21.30 
uur in ‘t Wapen van Egmond-
Binnen. 

Braziliaans carnaval 
op Visser ‘t Hooftschool
Castricum - Dinsdag 16 febru-
ari wordt op basisschool Vis-
ser ‘t Hooft weer een feestje ge-
vierd vanwege het 35-jarig be-
staan. Theatergroep Arricirco uit 
Brazilië is uitgenodigd voor een 
spectaculair carnavalsfeest! ’s 
Morgens geven zij workshops 
in jongleren, dansen, acrobatiek, 

schminken en verkleden in de 
tradities van Brazilië. ’s Middags 
barst het echte feest los. 
Om 13.15 uur maken de kinde-
ren een kleine carnavalsoptocht 
rondom school. De Braziliaanse 
groep loop met muziek voorop! 
Daarna is er een carnavalsfeest 
in de aula. 

Castricum - Vorige week dins-
dag rond 10.40 uur kon op de 
Geesterduinweg een 77-jari-
ge vrouw uit Castricum tot le-
ven worden gewekt met behulp 
van de AED.  De vrouw was ge-
vallen, had een bloedende wond 
en was buiten kennis. Een huis-
arts en een verpleegster verleen-
den eerste hulp en pasten reani-
matie toe. De agenten sloten de 
AED op het slachtoffer aan en 
dienden haar een schok toe. De 
vrouw kreeg weer hartslag en 
begon zelfstandig te ademen. 
Een ambulance bracht de vrouw 
over naar het ziekenhuis in Alk-
maar. Later in de middag hoor-
den de agenten dat de vrouw bij 
kennis gekomen was.

Leven gered 
dankzij AED 

Avondsymposium over 
energie van de toekomst 
Limmen - De Rotaryclub orga-
niseert een avondsymposium 
op donderdag 18 maart in Vre-
deburg in Limmen. Klein Kopen-
hagen krijgt het symposium mee 
als naam. In Kopenhagen zijn de 
wereldleiders er niet in geslaagd 
om een akkoord te bereiken over 
het verminderen van CO2-uit-
stoot. 
Op deze avond zal het onder-
werp energie en de regio wor-
den toegelicht door drie pro-
minente sprekers. Dr. Ton Hoff,  
directievoorzitter van ECN 
in Petten zal de achtergrond                                               
schetsen van de huidige ener-
gievoorziening en de ontwikke-
lingen van de nieuwste ener-
gietechnologieën toelichten. Ir. 
Wim Hamers, directeur Europe-
an Affairs van Corus in IJmui-
den schetst een beeld van de 
gevolgen en acties die Corus in 
het verschiet heeft en de invloed 

daarvan op de leef- en werkom-
geving. Marcel Meijer, fleetma-
nager van Martin Schilder Au-
tomobielbedrijven BV geeft een 
blik in de toekomst van automo-
biel- en kostenontwikkelingen, 
zoals die bij de door hen gevoer-
de merken worden gerealiseerd. 
Wordt die auto steeds slimmer 
en zuiniger, of staat ons nog iets 
geheel nieuws te wachten? 
Na de presentaties is er een de-
bat tussen de sprekers en het 
publiek onder leiding van Ben-
Kees Eeltink, lid van de Rota-
ryclub. Er wordt een entree ge-
heven van 15,00 euro en de op-
brengst van de avond zal geheel 
worden besteed aan een van de 
doelen van de Rotaryclub in de 
eigen Cal-gemeenschap. Re-
acties en vragen naar: kleinko-
penhagen@gmail.com. Aanvang 
20.00 uur in De Vredeburg, Dus-
seldorperweg 64 in Limmen. 
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Kennismakingscursus tekenen 
en schilderen bij Toonbeeld
Castricum - Bij Toonbeeld start 
op 4 februari om 19.30 uur weer 
een korte kennismakingscursus 
tekenen en schilderen. 
Deze cursus is zowel geschikt 
voor de echte beginner op het 
gebied van tekenen en schilde-
ren maar ook voor cursisten die 
al eerder een basiscursus ge-
volgd hebben. Ook is er na het 
volgen van deze cursus de mo-
gelijkheid om in te stromen in  
cursussen voor meer gevorder-
de tekenaars en schilders die 
bij Toonbeeld worden gegeven. 
Voor het complete aanbod op 
dit gebied zie www.toonbeeld.
tv terecht. De cursusdata zijn 4, 
18 februari, 4, 18 maart, 1 en 15 
april. Deelnemers kunnen zich 

opgeven bij Toonbeeld, Jan van 
Nassaustraat 6 of per mail via tn-
beeld@xs4all.nl. 

45+avond bij de carnavals- 
vereniging de Uylenspieghels
Limmen - Zaterdag 6 februa-
ri heeft carnavalsvereniging de 
Uylenspieghels haar jaarlijkse 
45+avond. 
Om 20.00 uur gaan de deuren 
van de Burgerij open en zal een 
ieder welkom worden geheten 
door prins Tyl XIII en zijn adju-
dant Dennis. Iedereen wordt bij 
binnenkomst getrakteerd op een 
kopje koffie/thee met wat lek-
kers. Vanwege het jubileumjaar 
is er een vol programma deze 
avond. 
Zo is er een tafelgoochelaar die 
een aantal uren de mensen aan 
tafel zal verbazen met zijn acts. 
Op deze avond is er een opbod-
veiling van schilderijen die zijn 
aangeboden door de heer Prins, 
prins Tyl II. Deze veiling ten ba-
te van het jubileumjaar, waar-
van het bedrag steeds met een 
vast aantal euro’s omhoog gaat, 
staat onder leiding van veiling-
meester Nico Beentjes, bekend 

van de kerkenveiling in Limmen. 
Ook is de sleuteloverdracht met 
burgemeester Emmens-Knol. 
Tevens speelt er op het toneel 
weer het een en ander af, maar 
wat houden ze nog even ge-
heim. De muzikale omlijsting de-
ze avond wordt gedaan door Pa-
trick Bouquet, die er voor zorgt 
dat er naast de polonaise ook 
een quickstep en wals kan wor-
den gedaan op de dansvloer. Het 
feest duurt tot 1.00 uur. 

Voor deze avond is de ophaal- en 
thuisbrengservice voor de men-
sen die moeilijk ter been zijn. 
Aanmelden hiervoor bij de fa-
milie Crandel, tel. 072-5053859, 
tussen 18.00 en 20.30 uur. Prins 
Tyl XIII en zijn gevolg hopen op 
deze avond vele 45-plussers te 
mogen verwelkomen voor een 
gezellige feestavond in de Bur-
gerij aan de Dusseldorperweg te 
Limmen.

Feestvreugde en actie voor 
Haïti op de Pax Christischool
Limmen - Dit jaar bestaat de 
Pax Christischool 40 jaar. Dit 
wordt op meerdere momenten 
dit schooljaar gevierd. 
Na een feestelijke opening op de 
40e dag van het schooljaar en 

de broodtrommelactie van Pe-
ter Bakker was er afgelopen vrij-
dag weer een feestje. Alle kinde-
ren van de school kregen een bi-
oscoopmiddag aangeboden. Op 
vier digiborden werden films ver-

toond. Ouders zorgden voor pop-
corn en een drankje. 

Concert in de kerk
Op vrijdag 12 maart viert de 
school met ouders, opa’s en 
oma’s en andere genodigden 
het jubileum in de Corneliuskerk. 
Kinderen vertolken, alleen, met 
elkaar, met ouders en Harmonie, 
zowel vocaal als instrumentaal 
de mooiste liederen. 

Klusjes voor Haïti
Naast alle feestvreugde werd er 
ook stilgestaan bij het verdriet 
van Haïti. Afgelopen week heb-
ben de kinderen spontaan met 
allerlei activiteiten en klusjes, 
geld ingezameld om daar, tussen 
de puinhopen een klein beetje 
verlichting te brengen. Tekenin-
gen werden gemaakt, cakejes 
gebakken, portemonneetjes ge-
vouwen en alles werd verkocht. 
Er werden flessen opgehaald en 
ingeleverd. Kortom, alles werd 
uit de kast gehaald om zoveel 
mogelijk op te halen. 
De opbrengst is tot nu toe 
1300,00 euro, wat gestort is op 
giro 555.

Workshop organza gordijn 
maken op Camping 3 Akers
De Woude - Op zaterdag 20 
en zondag 21 februari is er een 
workshop op Camping 3 Akers, 
Stierop 5 op De Woude.

Tijdens de workshop wordt een 
gordijn gemaakt van organ-
za stofjes. Toefjes worden ge-
maakt  van verschillende kleur-
tjes organza stof met daarboven 
om het geheel iets te verzwaren 
verschillende kralen. Het gordijn 
is ook in een heel witte uitvoe-
ring te maken.
De workshop wordt gehouden 
van 10.30 tot ongeveer 13.30 
uur.

Deelnamekosten bedragen 25 
euro inclusief alle materialen, 
koffie, thee en wat lekkers erbij.
Aanmelden per e-mail: 
info@3akers.nl of per telefoon 

Valentijnsconcert van 
Bella Cantara Kwartet
Akersloot - Zondagmiddag 14 
februari geeft het bekende Bel-
la Cantara Kwartet een Valen-

tijnsconcert in Akersloot. Tijdens 
het concert worden melodie-
en uit bekende opera’s, operet-

tes en musicals ten gehore ge-
bracht. Het Bella Cantara kwar-
tet bestaat uit Ivera Musch so-
praan, Joke Oud alt/mezzo, Ral-
ph Beckers tenor, Hans van Nie-
kerk bas/bariton en Hans Wee-
nink piano.

Door de keuze van solo’s, duet-
ten en kwartetten uit de muziek 
van onder andere Mozart, Rossi-
ni, Schubert, Verdi, Lehar, Bizet, 
Strauss wordt het een zeer boei-
end en afwisselend programma.
De formule van Bella Cantara 
bestaat uit optredens in kleine 
zalen en kerken met een intiem 
karakter en een grote mate van 
ongedwongenheid. Door de be-
geleidende teksten ontstaat een 
heel aparte wisselwerking met 
de aanwezige luisteraars, zich 
soms zelfs uitend in een recht-
streeks contact tijdens of na het 
concert, welke voor het kwartet 
aanleiding kan zijn het repertoire 
op het laatste moment nog aan 
te passen naar plaats en/of pu-
bliek.
Het concert vindt plaats in de 
protestantse kerk, Dielofslaan-
tje in Akersloot. Aanvang van 
het concert is 14.30 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 10,00 euro. 
Kaartverkoop aan de kerk. Voor 
reserveringen: 0251-310032 of 
Iveramusch@Quicknet.nl.

Cursus Word/Windows voor 
55+ bij Stichting Welzijn
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum en de Openbare Bibli-
otheek organiseren computer-
cursussen om 55+ers vertrouwd 
te maken met de computer. Op 
maandagmorgen 1 maart gaat 
de cursus Word/Windows van 
start, van 10.00–12.00 uur op de 
bovenverdieping van de biblio-

theek voor zeven deelnemers. 
Kenmerkend voor de cursus 
is het rustige tempo. De cur-
sus wordt stap voor stap gege-
ven door een ervaren docente, 
Liesbeth van Hoek. Steeds be-
staat de mogelijkheid om vragen 
te stellen.
De cursus bestaat uit zes les-

sen van elk twee uur. De kos-
ten zijn 85,00 euro, inclusief kof-
fie en thee. Voor 15,00 euro kan 
men ook een boek kopen.
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5, 
Castricum, tel. 0251-656562.
Mensen die nog geen enkele er-
varing met de computer heb-
ben, wordt aangeraden eerst de 
workshop ‘kennismaking met de 
computer’ van twee middagen te 
volgen bij Stichting Welzijn Cas-
tricum.
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Een feestelijk optre- 
den van de Skulpers
Castricum - Op vrijdagavond 12 
februari treedt het Kastrikum’s 
shanty- en folksongkoor  ‘De 
Skulpers’ op in de Maranatha 
kerk, hoek Beatrixstraat/Klei-
broek. De Skulpers doen dat op 
uitnodiging van het plaatselijke 
CDA dat dit optreden sponsort. 
De entree is 1,50 euro.

Op 3 maart gaat men weer naar 
de stembus. Het CDA Castricum 
heeft ‘fluitend samenwerken’ als 

subthema van haar verkiezings-
programma. 
Onder leiding van de dirigent 
Marcel Klaver zingt het shanty-
koor het dak van de kerk. Emer-
go heeft ook  haar medewerking 
toegezegd en hun trompettist 
Paul Bijman afgevaardigd voor 
deze avond. 
Het programma begint om 20.00 
uur en het is uiterlijk om 22.00 
uur afgelopen. Reserveren is niet 
mogelijk.

Calorianen weer stap verder
Castricum – De Calorianen, be-
langstellenden die mee willen 
werken een lokaal, duurzaam 
energiebedrijf op te zetten, heb-
ben vier werkgroepen samenge-
steld tijdens de tweede bijeen-
komst in Hotel Borst. Doel is on-
der andere om energie te halen 
uit de in eigen omgeving gepro-
duceerde energie uit zon, wind, 
water en biomassa. 
Onder aanvoering van de initia-
tiefnemers Jurgen van der He-
ijden en René Moerman wer-
den de aanwezigen gevraagd te 

kiezen voor een pijler waarvoor 
zij zich willen inzetten; bewust-
wording, isoleren, opwekking 
of voorwaardenscheppend be-
leid. Deze vier groepen werken 
nu aan een plan van aanpak met 
prioriteitstelling. 

Op 9 februari om 20.00 uur ko-
men zij weer samen, dit keer in 
café De Dukdalf aan de Bakkum-
merstraat in Bakkum. Tijdens de-
ze avond worden de vier afzon-
derlijke plannen samengebracht. 
Belangstellenden zijn welkom.

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:
Verdistraat Akersloot: zwar-
te labrador reu, brede halsband 
met metalen noppen, gechipt, 6 
jaar, Tim, laatst gezien omgeving 
jachthaven.

Gevonden:
Belle van Zuijlenlaan Castricum: 
cypers gecastreerd katertje, cir-
ca tienmaanden, rood halsband-
je met voetjes.

Gevonden en
vermiste dieren

De beroepsavonturier 
Ralph Tuijn geeft lezing
Limmen - Ralph Tuijn houdt van 
extremen: hij fietste 80.000 kilo-
meter door meer dan 50 landen, 
was onder andere expeditielei-
der van de Polio Ride, die bijna 
twee miljoen euro opbracht om 
polio uit de wereld te helpen, en 
bovendien was hij de eerste Ne-
derlander die zonder gebruik van 
honden en parasails de Groen-
landse ijskap overstak.

Maar het meest bekend is Ralph 
Tuijn als oceaanroeier. In maart 
2007 begon hij zijn solo-roeitocht 
van Zuid-Amerika naar Austra-
lië. Na veel tegenslagen en ont-
beringen bereikte hij na 201 da-
gen en 15000 roeikilometers de 
Fiji eilanden en in juli 2008 Au-
stralië. Over deze Zeeman Ocean 
Challenge schreef hij het boek 
‘Zes miljoen slagen: in 281 da-
gen de Stille Oceaan over’.   
In de lezing zal Ralph Tuijn in-
gaan op zijn lotgevallen en er-
varingen tijdens de oversteek, 
en zijn vermogen om tegensla-
gen te verwerken en te overwin-
nen. Ook zal uniek beeldmateri-
aal worden getoond. Meer infor-
matie is te vinden op www.ral-
phtuijn.nl 
Deze lezing over het ultieme 
avontuur, doorzettingsvermo-
gen en de kracht van het indi-

vidu wordt georganiseerd door 
Limmen Cultuur en vindt plaats 
op vrijdag 12 februari om 20.00 
uur in Cultureel Centrum Vrede-
burg, Dusseldorperweg 64, Lim-
men. De toegangsprijs bedraagt 
6 euro.

Kaarten zijn te bestellen per e-
mail: limmencultuur@hotmail.
com of via de website www.lim-
mencultuur.nl of telefonisch 072- 
505 2235 of te koop in Vredeburg 
vlak voor aanvang van de lezing 
op 12 februari.

Het hoogheemraadschap 
strooit alleen hoofdroutes
Regio - Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier kan 
de komende dagen beperkt zout 
strooien op de wegen die zij be-
heert. De zoutvoorraad is on-
toereikend om alle wegen te 
strooien. Donderdag 28 janua-
ri is er nog een volledige ronde 
gestrooid. De komende dagen 
strooit het hoogheemraadschap 
alleen de hoofdroutes, zo’n 65 
kilometer.   
Het hoogheemraadschap krijgt 
sinds een aantal weken strooi-
zout aangeleverd via het zoge-
heten ‘zoutloket’ dat wordt be-
heerd door Rijkswaterstaat. Door 
een optimale verdeling van de 

aanwezige zoutvoorraad zorgt 
Rijkswaterstaat dat er gestrooid 
wordt volgens het principe ‘zout 
naar weggebruik’. Dat wil zeg-
gen, hoe drukker de weg, des 
te meer zout er is om te strooi-
en. Tegelijkertijd wordt er geke-
ken naar de weersvooruitzich-
ten. Rijkswaterstaat en de veilig-
heidsregio bekijken de zoutver-
deling per dag.

Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier beheert in 
Noord-Holland boven het Noord-
zeekaneel zo’n 1400 km wegen. 
Dit zijn voornamelijk kleine(re) 
polderwegen.  

Castricum - Over het onder-
werp ‘Hulp en genezing langs 
geestelijke weg door de leer van 
Bruno Gröning’ wordt op maan-
dag 22 februari een informatieve 
lezing gehouden in de Tuin van 
Kapitein Rommel, ingang Stati-
onweg schuin rechts t/o het Sta-
tion, aanvang 19.30 uur. 
De toegang is gratis, een vrij-
willige bijdrage wordt gevraagd. 
Voor informatie: tel. 075-6284502 
of www.bruno-groening.org. E-
mail: netherlands@bruno-groe-
ning.org.

Lezing in Tuin van 
Kapitein Rommel

Castricum - Op dinsdag 9 fe-
bruari is er weer een Alzheimer 
Café in Castricum en het on-
derwerp is: ‘medicijnen voor de-
mentie.’ Wie meer wil weten over 
dit onderwerp kan naar het Alz-
heimer café komt in serviceflat 
Sans Souci, Sans Souci 113. Op 
dinsdagavond  9 februari van 
19.30 uur tot 21.00 uur. De deur 
is open vanaf 19.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig.
Voor meer informatie kan men 
terecht bij Werkgroep Alzhei-
mercafé, dat overdag bereikbaar 
is onder telefoonnummer 06-33 
631872.

Alzheimer Café

Kindercarnavals-
disco in Buona
Castricum - Op zaterdag 13 fe-
bruari is er een heus carnavals-
bal met een echte dj voor alle ba-
sisschoolkinderen uit Castricum. 
De disco begint om 14.00 uur en 
rond 17.00 uur zal de dj zijn laat-
ste plaat draaien. De entreeprijs 
bedraagt inclusief alle frisdrank 
en limonade 3,50 euro. 

Radio Castricum105 orga-
niseert politiek radiodebat
Castricum - Op 3 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. In 
aanloop naar deze verkiezingen 
organiseert Radio Castricum105 
in diverse woonkernen een poli-
tiek radiodebat. 
Op zondag 7 februari vindt het 
debat plaats in Akersloot van 
12.30 uur tot 14.00 uur bij hore-
ca- en recreatiebedrijf ‘t Hoorn-
tje. Belangstellenden zijn wel-
kom om dit debat bij te wonen, 
waar men ook mee mag debat-
teren. Dit debat wordt op 7 fe-
bruari tussen 16.00 en 17.30 uur 
uitgezonden op Radio Castri-
cum105.
Op 21 februari volgt een tweede 

debat. Dit debat zal plaatsvinden 
in Limmen op een nog nader te 
bepalen locatie. Meer informatie 
hierover volgt. Houd tot die tijd 
C-TV en Radio Castricum105 in 
de gaten. Of kijk op de website: 
www.castricum105.nl. 
De uitzendingen van Radio Cas-
tricum 105 zijn live te volgen 
via de kabel. Ga in Bakkum en 
Castricum naar 104.5 FM. In 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de is de frequentie 89.0 FM. Ook 
via de ether is Radio Castricum 
105 tot ver buiten de regio te be-
luisteren via 105.0 FM. En ook 24 
uur per dag, 7 dagen per week 
via het internet.

Toneelvereniging Willibrordus 
speelt ‘De Bloody Mary’
Akersloot - Toneelvereniging 
Willibrordus uit Akersloot houdt 
haar jaarlijkse toneelopvoering 
op 5 en 6 februari.
Het stuk ‘De Bloody Mary’ is 
geschreven door Mary Bakker 
Schoon. Zij is lid van de vereni-

ging en heeft het zelf geregis-
seerd.  

Op beide avonden begint de 
voorstelling om 20.00 uur en 
vindt plaats in Sport- en Cultu-
reelcentrum De Lelie.
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Laatste keer jaarboek in beeld 
op open dag Oud-Castricum
Castricum - De expositie over 
diverse onderwerpen in het 32e 
jaarboek van de Werkgroep Oud-
Castricum is nog eenmaal te be-
zichtigen en wel op de eerstvol-
gende open dag van de werk-
groep, die wordt gehouden op 
zondag 7 februari van 11.00 tot 
16.00 uur in het Historisch Infor-
matiecentrum De Duynkant aan 
de Geversweg 1b. 
Er zijn veel foto’s te zien van het 
ziekenhuis Duin en Bosch (nu 
Dijk en Duin geheten), de Cas-
tricumse tennisverenigingen en 
de VVV. 
Ook is er aandacht besteed aan 

de vorige week overleden Dirk 
Schotvanger en wordt er door-
lopend een film van Hans Kin-
ders over de historie van Duin en 
Bosch vertoond. 
Leden van de werkgroep zijn tij-
dens de openstelling aanwe-
zig om vragen te beantwoorden 
over de geschiedenis van Cas-
tricum en Bakkum of over fami-
lies. Daarvoor is echter meer ge-
legenheid op elke maandag- en 
woensdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur.
Informatie over de werkgroep 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com.

Vanaf de beginjaren ’30 van de vorige eeuw werd Castricum aan Zee 
een echte badplaats. Het badhotel Armeria werd in 1931 geopend, 
maar helaas op last van de bezetter in 1943 gesloopt.

Geslaagde flipperavond
Castricum - Afgelopen zater-
dagavond werd een flipperavond 
gehouden om geld in te zame-
len voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Haïti. In alle auto-
maten werd geld geworpen en 
ook de drankjes dienden op de-
ze avond te worden afgerekend. 
De drankjes hebben 90 euro op-
geleverd. Alle automaten had-
den een opbrengst van 102 euro, 
wat de totale opbrengst op 192 
euro brengt.
Ondanks het slechte weer werd 
het rond negen uur al gezellig 

druk. De wisselbalie en bar had-
den het druk en het duurde niet 
lang of alle kasten waren be-
zet. Al snel werden mooie sco-
res neergezet en kwam de com-
petitiedrang pas echt op gang. 
Hierdoor werd het weer dringen 
bij de wisselbalie. In enkele kas-
ten moesten namelijk nog ech-
te ouderwetse guldens worden 
gegooid. Ook de grijpkast werd 
druk bespeeld om de felbegeer-
de waardebon voor vier kroket-
ten te winnen. Niemand heeft 
deze echter weten te grijpen. 

Op het hoogtepunt van de avond, 
rond half elf, was het behoorlijk 
druk en ook warm door al het 
zweten achter de kasten. Ge-
lukkig brachten echte Haïtiaan-
se cocktails verkoeling, welke 
als enige deze avond kosteloos 
werden rondgedeeld. Dj Mirko 
bracht zijn oude liefhebberij als 
plaatjesdraaier nog eens tot le-
ven wat de voorzolder omtover-
de tot een heuse disco waar, hoe 
klein ook, stevig werd gedanst. 
Om twaalf uur was er op elke 
flipperkast een andere winnaar 
wat de jury tot een finale dwong.
Deze werd gespeeld op flipper-
kast ‘Flintstones’.
1. Vincent: USB Stick 4 Gbyte,  
gesponsord door Expert Castri-
cum. 2. Dennis: Twee bioscoop-
kaarten, gesponsord door het 
Corso theater. 3. Richard: Boek 
dwalen door Castricum, gespon-
sord door boekhandel Laan. 4. 
Erwin: Bon voor vier kroketten 
en een liter schepijs, gesponsord 
door Snackbar de Toren. De ove-
rige prijzen waaronder sportsok-
ken van Sport Sportief Geester-
duin, een gelpakket van Heren-
kapsalon Jeunesse en ‘Vertellin-
gen van duizend-en-een-nacht’ 
van boekhandel Laan, zijn als ex-
tra prijzen onder de deelnemers 
verdeeld. Gelukkig waren de bu-
ren ingelicht want na de prijsuit-
reiking was de avond nog lang 
niet afgelopen. 

Concert gemengd koor De 
Vredeburgers in Corneliuskerk
Limmen - Op zondagmiddag 7 
februari geeft het gemengd koor 
De Vredeburgers onder leiding 
van Gerard Leegwater een ge-
varieerd concert in de Cornelius-
kerk te Limmen. Aan dit concert 
wordt medewerking verleend 
door de sopraan Sabine Kirsten. 

Emma Ulrich begeleidt de solis-
te en het koor aan de vleugel sa-
men met een strijkensemble be-
staande uit: Erna Sommer, vi-
ool, Heleen van der Hoeven, vi-
ool, Irene van de Heuvel, cello en 
Selma Bakker, altviool. 
De Vredeburgers brengen tradi-

tiegetrouw licht klassieke koor-
werken die toegankelijk zijn voor 
een breed publiek. Zij onder-
scheiden zich door het accent 
op operamuziek te leggen.
Op het programma staan dit 
keer onder andere een selec-
tie uit de opera Dido and Aene-
as van Henry Purcell, liederen uit 
de opera Alcina van Georg Fr. 
Händel en uit de opera Iphigénie 
en Tauride van Christoph W. von 
Gluck. Ook werken van Gabriël 
Fauré en liederen van Felix Men-
delssohn-Bartholdy worden ge-
zongen. De Vredeburgers beslui-
ten met een selectie uit de vro-
lijke opera Martha van Friedrich 
von Flotow.

De aanvang van het concert 
is 15.00 uur. De entreeprijs be-
draagt 10,00 euro, inclusief thee 
of koffie. Kaarten kunnen tele-
fonisch worden besteld bij Cle-
mentine Bruschke, tel. 072-
5052087 en bij Ria Hooijboer, tel. 
072-5052235. Tevens zijn kaarten 
verkrijgbaar op de middag van 
het concert bij de ingang van 
de kerk. De kerk is open vanaf 
14.30 uur.

Aanmelding Limmen 
Creatief gaat van start
Limmen - Het duurt nog even, 
maar men kan zich weer opge-
ven voor de expositie ‘Limmen 
Creatief’ in de boerederij De Vre-
denburg, Dusseldorperweg 64 
in Limmen. Dit jaar is de exposi-
tie op 6 en 7 maart van 11.00 tot 
17.00 uur. Deze zeer gevarieerde 
‘kunstmarkt’ geeft een kijkje in 
de artistieke wereld van hobby-
isten en kunstenaars uit Limmen 
en omgeving. Voor wie onder an-
dere creatief is op het gebied van 

schilderen, beelden maken, foto-
grafie en het leuk vindt om werk 
tentoon te stellen, is dit de ge-
legenheid. Op de ‘kunstmarkt’ is 
tevens de gelegenheid om werk 
te koop aan te bieden. Deelna-
mekosten bedragen 25,00 euro. 
Voor inlichtingen en opgave tot 
15 februari:  willy-min@hotmail.
com  of theoria-str@hetnet.nl of 
bellen met mevrouw Wopereis, 
tel. 072-5051378. De toegang 
voor het publiek is gratis. 

Smartlappen zingen 
in de Zondagsociëteit 
Castricum - De gezelligheid 
van het samen zingen staat bij 
het Heemskerks Smartlappen-
koor voorop. Onder leiding van 
dirigent Peter van Marie zingt 
dit enthousiaste koor meerstem-
mige liederen zoals smartlap-

pen, liederen over het leven en 
de liefde, maar ook liedjes over 
de zeevaart en Amsterdam ko-
men aan bod. Het koor bestaat 
uit ruim 50 mannen en vrouwen 
waarvan er ook een paar uit Cas-
tricum afkomstig zijn. De muzi-

kale begeleiding is in handen 
van Cees Beentjes op accordeon 
en Loek Grapendaal op drums. 
De Zondagmiddagsociëteit 
wordt gehouden op 14 februari  
van 14.00 tot 16.00 uur in Gees-
terhage. De toegang is 4,00 eu-
ro. 
Voor meer informatie of het re-
gelen van vervoer kan men bel-
len (tot en met 11 februari) naar 
Stichting Welzijn Castricum, tele-
foonnummer: 0251- 65 65 62. 

Een werk van Willy Calf. 
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Supergeleiding op het 
Bonhoeffer: super cool!
Castricum - Supergeleiding is 
het opvallende verschijnsel dat 
sommige stoffen bij zeer lage 
temperatuur plotseling totaal 
geen elektrisch weerstand meer 
hebben. Het is een Nederland-
se ontdekking: Kamerlingh On-
nes vond het in 1911 in zijn la-
boratorium in Leiden, en kreeg 
er twee jaar later de Nobelprijs 
voor. Tegenwoordig wordt het 
toegepast bij zweeftreinen, MRI 
scans, deeltjesversnellers zoals 
in CERN maar ook in de micro-
elektronica. Leerlingen die iets 
willen doen met deze high tech 
toepassing van de natuurkunde 
moeten doorgaans naar de uni-
versiteit en hopen dan maar dat 
er tijd voor ze is. Het Bonhoef-
fercollege is echter testschool 
van het Europese project Super-
Comet/MOSEM, waarin 31 ver-
schillende universiteiten ver-
spreid over twaalf landen sa-
menwerken om supergeleiding 

in het voortgezet onderwijs op 
de kaart te zetten. In dat kader 
zijn een aantal uitdagende ex-
perimenten ontwikkeld en in Po-
len samengebracht in een expe-
rimenteerkoffer die uniek in de 
wereld is.

Afgelopen week hebben vijf leer-
lingen van het Bonhoeffercollege 
met veel plezier en onder des-
kundige begeleiding een groot 
aantal van deze proeven uitge-
voerd. Eerst werd in een gro-
te thermoskan vloeibare stikstof 
van -196º C gehaald en toen… 
experimenteren maar. Op de foto 
ziet men alvast de zweeftrein. 
Een completer beeld krijgt men 
door te kijken op www.bon-
hoeffer.nl onder ‘foto’s en film-
pjes’ naar profielwerkstuk.wmv. 
De leerlingen vonden het in ie-
der geval een groot succes, ho-
geschoolnatuurkunde in je ei-
gen klas.

The Cast viert met Aïda 
het twintigjarig bestaan
Castricum - Musicalgroep The 
Cast staat in juni opnieuw in het 
Kennemer Theater te Beverwijk 
met een grote musicalproductie. 
De groep bestaat 20 jaar en viert 
dit met de spectaculaire musi-
cal Aïda The timeless love story. 
Kaarten zijn vanaf 3 februari ver-
krijgbaar via www.thecast.nl. 
Sinds september zijn de repe-

tities in volle gang. De kleding- 
en decorcommissie zijn goed op 
dreef. Nu al kan in veel toneel-
kleding en met een groot deel 
van het decor gerepeteerd wor-
den. 
De eerste akte staat qua zang, 
spel en dans stevig in de grond-
verf. Aïda belooft een prach-
tig spektakel te worden met een 

Oefening van de musi-
cal loopt als een trein
Akersloot/Uitgeest - Op 17 en 
18 april wordt in de rk kerk in 
Akersloot en in de protestantse 
kerk in Uitgeest de musical Na-
aman uitgevoerd. En dit is alle-
maal in oecumenisch verband: 
de acteurs, koorzangers, de cou-
lissenbouwers, dirigente, regis-
seur, souffleur, de mensen, die 
voor de rekwisieten en de kle-
ding verzorgen, ze werken alle-
maal erg enthousiast mee aan 
deze bijbelse musical.
Heel kort samengevat is Naäman 
een legeroverste, hoog in aan-
zien, ondanks zijn melaatsheid. 
In de musical wordt deze me-
laatsheid vertaald als ‘arrogantie’. 
Hij weigert zich door zijn slavin 
naar Israël naar de profeet Eli-
sa te laten sturen. Hij gaat daar-
om naar de koning van Aram, die 
hem doorstuurt naar de koning 
van Israël, die hem als een me-
gaster ontvangt. Als deze echter 
verneemt, dat hij melaats is, ver-
moedt hij een valstrik. Naäman - 
zo blijkt nu - moet niet bij de ko-

ning zijn, doch bij de profeet Eli-
sa. Deze is echter niet aanwezig, 
maar spreekt met de legerover-
ste door de mobiele telefoon. En 
dit is het aardige van de musical: 
het legt een link naar de wereld 
van nu. Na vele verwikkelingen 
legt Naäman zijn ‘arrogantie’ af 
en in het slotlied wordt aangege-
ven wat er zal veranderen in de 
scheef gegroeide verhoudingen 
in onze wereld, als iedereen de 
vrede doet. Maar om dat te reali-
seren, zullen groten als Naäman 
door de knieën moeten, om oog 
voor klein te krijgen. Pas dan kan 
er sprake zijn van recht en ge-
rechtigheid. In het slotlied komt 
dit tot uiting.
Iedere vrijdagavond is het oe-
fenen geblazen, beurtelings om 
de maand in één van de kerken. 
De stuurgroep (Corrie de Bruijn, 
Koosje Wiegman, Margriet Vel-
zeboer, Yvonne van Stiphout en 
Jan van Aller) heeft een goed ini-
tiatief genomen en heeft de or-
ganisatie goed in haar handen. 

Huldiging van brandweerlieden Limmen
Limmen - Op vrijdagavond 29 januari, tijdens de jaarvergadering van de brandweervereniging Limmen, 
werden er diverse leden van het brandweerkorps Limmen door commandant Petra Abma gehuldigd. Piet 
Bos ontving de oorkonde NVBR met medaille vanwege zijn 30 dienstjaren bij het korps van Limmen. Ook 
postcommandant Paul Bos ontving deze oorkonde met bijhorende medaille na 25 jaar dienst. Voor Pieter 
Admiraal, John Adrichem en Bas Meegdes was er de vrijwilligersoorkonde met speld vanwege  het 15-ja-
rig dienstverband. Patrick Faber ontving het diploma brandweerchauffeur en Peter Bos werd bevorderd tot 
brandwacht eerste klasse. Tevens waren er bloemen voor Theo Dirkson die het korps sinds 1 oktober 2009 
is komen versterken. 

aantal ontroerende en indruk-
wekkende momenten. 
Het artistiek team (AT), bestaan-
de uit regisseur Marieke Brou-
wers, choreografe Mirjam Spij-
ker, muzikaal begeleider Ruud 
Luttikhuizen en productie-assi-
stent Willem Veenstra, is sinds 
kort versterkt met een nieuwe 
dirigent: Gerbrand van Kolck. 
Als ervaren muzikant en diri-
gent heeft Gerbrand zijn sporen 
in musicalland verdiend en is hij 
vol enthousiasme aan Aïda be-
gonnen. Er wordt op alle fronten 
hard gewerkt door de groep en 
het AT om het hartverscheuren-
de liefdesverhaal van de Nubi-
sche prinses Aïda en haar gelief-
de Radames gestalte te geven. 

Wie een voorproefje wil zien kan 
naar het Korenfestival komen op 
de Brink in Castricum op zater-
dag 6 februari. Op 3 februari is 
de kaartverkoop gestart voor de 
voorstellingen op 10, 11 en 12 
juni in het Kennemer Theater te 
Beverwijk. Voor actuele informa-
tie kan men de volgende websi-
tes raadplegen: www.thecast.nl 
of www.kennemertheater.nl. Op 
de foto The Cast in actie tijdens 
het repetitieweekend van 23 en 
24 januari.

Castricum - Het Reumafonds 
houdt de jaarlijkse collecte in de 
week van 7 tot en met 13 maart.   
Onderzoek en ontwikkeling van 
behandeling en medicijnen te-

Collecte reuma gen deze ingrijpende onzichtba-
re ziekte kan op termijn leiden 
tot genezing. 
Wie zich ook wil inzetten voor 
reumabestrijding geeft zich op 
als collectant. Bel 0251-657786 
voor meer informatie.  

Heiloo - Onder leiding van Ds. 
J Tulp zal op dinsdag 9, 16 en 23 
februari vanaf 20.00 uur in het 
Willibrordushuis gestart worden 
met creatief bijbellezen.

Creatief bijbellezen
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TV Castricum op zoek 
naar dame en sponsors
Castricum - Het eerste ge-
mengde team van TV Castri-
cum is voor de landelijke com-
petitie 2010 naarstig op zoek 
naar versterking alsmede spon-
soring. Wegens het vertrek van 
één van de dames wordt een op-
volgster gezocht met als speel-
sterkte liefst vier of vijf. Sterker 
mag natuurlijk altijd. Het eerste 
team speelt op zondag in de vijf-
de klasse gemengd landelijk.
Daarnaast zoekt het mixteam 

één of meerdere kledingspon-
sors die hun naam aan het team 
willen verbinden tijdens de com-
petitie. Naast vermelding van de 
naam op de kleding zal reclame 
gemaakt worden in het clubblad, 
op de website en in de plaatse-
lijke kranten.
Aanmelden liefst zo spoedig mo-
gelijk bij Hans Eijkman op num-
mer 0251-653989/06-13366480  
of per mail via hmaeijkman@
hotmail.com.

AZ keeperclinic bij Vitesse’22
Castricum - Op 19 maart ko-
men er twee AZ-keeperstrai-
ners naar Vitesse’22 voor een 
gratis demonstratietraining en 
een stukje theorie voor de fi-
nesses van het keepersvak voor  
A, B, C en D keepers. Tevens is 
de training bedoeld voor ande-
re (keeper)trainers en natuurlijk 
ook voor overige belangstellen-

den. Deze clinic is tot stand ge-
komen door het convenant die 
Vitesse’22 heeft met AZ. Vanaf 
19.30 uur gaat de clinic van start 
en deze zal om 20.30 uur eindi-
gen. De Vitesse-kantine zal open 
zijn voor een eventuele versna-
pering. Voor informatie en aan-
melding (tot 17 maart) kan via 
tc@vitesse22.nl. 

Biljartvereniging WIK

Opsteker voor Jörgen Bolten
Castricum - Het was voor Peter 
Vos moeilijk opboksen tegen een 
goed spelende Jörgen Bolten. 
Met regelmatige series had hij 
maar weinig beurten nodig om 
de 47 caramboles vol te stoten. 
In 16 beurten kwam er een goed 
moyenne uit van 2.93, goed voor 
18 punten. Door het lage aantal 
beurten kwam Peter met 19 ca-
ramboles nog goed weg met ne-
gen punten.

Ook Wim van Duin was tegen Pe-
ter Ent productief. Het resultaat 
had nog hoger uit kunnen val-
len als hij sommige ballen rusti-
ger had aangekeken. Niettemin 
was het resultaat van 1.78 een 
prima prestatie dat voor Wim in 
19 beurten 15 punten opleverde. 
Peter hield het op zijn basisaan-
tal van 10 punten.
Hein Kitsz weerde zich uitste-
kend tegen de soms grillige Jaap 
Frans. Jaap was niet zo stootvast, 
maar Hein wist ze goed te raken. 
De 41 caramboles werden in 21 

beurten geklaard, wat een resul-
taat liet zien van 1.95 en 14 pun-
ten.
Voor Siem Bakkum was het een 
succesvolle week. Tijdens fina-
lewedstrijden bandstoten vier-
de klasse voor het district Alk-
maar bereikte Siem een prachti-
ge tweede plaats met een eind-
moyenne van 1.39. Voor de com-
petitie had Siem in het librespel 
ook nog de smaak te pakken, 
want hij pakte in 23 beurten met 
2.95 dertien punten mee.
Drie spelers pakten 11 punten. 
Wim Baltus met 4.26, Gert Lute 
met 4.03 en Hans Kooyman met 
1.33. Het basisaantal van 10 pun-
ten was voor Jan Kamp, Jan van 
der Zon en Cees Burgmeijer.

Gert Lute, die aan de wieg stond 
bij de oprichting dit jaar 45 jaar 
geleden van de huidige biljart-
vereniging WIK, en tevens lid is 
van het biljarten voor ouderen 
(BVO), is bij deze club dit seizoen 
tweede geworden. 

Serena Stel stabiel op NJK

Castricum - Van vrijdag 29 tot 
en met zondag 31 januari vonden 
in Heerenveen de Nederland-
se Junioren Kampioenschappen 

zwemmen korte baan plaats. Se-
rena Stel (‘98) zwemmend voor 
de Heemskerkse Oeza en wo-
nend in Castricum nam hier voor 
het eerst aan deel, omdat ze van-
af september junioren 1 is. Stel 
had zich voor vijf afstanden we-
ten te plaatsen. De net 11-jari-
ge Serena begon haar toernooi 
met de 400 vrij.  Ze was hiervoor 
als 6e geplaatste met 5.11.39. Dit 
keer had ze 5.07.64 nodig om de 
16 banen af te leggen en werd 
hiermee vijfde. Serena kwam ‘s 
middags uit op de 200 rug. Haar 
tijd van 2.42.86 was goed voor 
een 9e plek, een persoonlijk re-
cord van vier seconden. Zater-
dag zwom Serena twee maal in 
de middagsessie. Eerst stond de 
200 vrij op het programma. Stel 
werd 7e en was tevens 7e ge-

plaatst in 2.25.81 waar misschien 
door haar goede eerste 100 me-
ter 1.10.95 meer had ingezeten. 
De 200 wissel ging in 2.49.82. 
Dit was tevens dezelfde tijd die 
ze een week eerder bij Spee-
do zwom. Ze bleef hiermee 12e. 
Zondagmiddag was de 100 vrij 
aan de beurt. Serena zwom deze 
in 1.06.46, een mooi persoonlijk 
record en haar voorlopige doel 
bereikt. Deze tijd bracht haar 
tien plekken omhoog. Al met al 
een mooi een leerzaam toernooi 
wat vier persoonlijke records op-
leverde. 

Vanaf nu gaat ze zich toewerken 
naar het Nederlands Junioren 
Kampioenschap lange baan (50 
meterbad) wat in juni in Amster-
dam gezwommen zal worden. 
Voor deze strijd heeft Serena al 
vier starts en ze hoopt er nog wat 
bij te kunnen zwemmen.    

Nieuwe orde bij 
Schaakclub Bakkum
Bakkum - In de strijd om het 
kampioenschap van Schaak-
club Bakkum zijn Arno Schlos-
ser en Adri Twisk opvallend uit-
gelopen op de gevestigde or-
de. Arno Schlosser won ditmaal 
fortuinlijk van de degelijke Gren 
Noteboom. Schlosser ontweek 
de scherpe Noteboom variant 
van het damegambiet, maar de 
echte Noteboom speelde secuur 
en wist zijn stukken actiever op 
te stellen. Met een bizar pionof-
fer wist Schlosser echter een to-
ren te veroveren en daarmee de 
winst veilig te stellen. In een Sici-
liaanse partij wist Adri Twisk het 
passieve spel van Lau Zonneveld 

af te straffen en kwam Twisk 
op groot positioneel voordeel, 
waarin hij pardoes de overwin-
ning kon binnenhalen. Fons Ver-
meulen klom op naar de derde 
plaats na een vlotte overwinning 
op Alice Nielen. Bob Bakker, niet 
gehinderd door openingskennis, 
zette de zaak vrolijk op tegen Pe-
ter Siekerman, maar moest het 
al snel bekopen met pionver-
lies. In het middenspel had Sie-
kerman een drukstelling en kon 
daarin diverse dreigingen laten 
samen gaan. Bakker gooide er 
een stuk tegen aan, maar moest 
in verlies berusten, toen na een 
paardvorkje er nog een stuk ver-

loren ging. Dirk Schut kwam te-
gen Hans Damman na zetver-
wisseling in de bekende Franse 
doorschuif variant. Schut kwam 
onder druk, doch wist deze druk 
op het centrum te pareren.  Een 
paard hield vervolgens de zwar-
te dame in bedwang, waardoor 
Schut tot een koningsaanval kon 
overgaan en de partij naar zich 
toe wist te trekken. Na een foutje 
van Damman werd het pardoes 
mat in vier. Cees de Groot ont-
moette spelend met zwart nieuw 
lid Marc Graftdijk. Een gevaarlij-
ke rokade verschafte de zwar-
te dame kans de witte koning te 
verschalken, en aldus geschied-
de.
Stand aan kop: 1 Arno Schlosser; 
2. Adri Twisk, 3. Fons Vermeu-
len. Op dinsdag 9 februari speelt 
Bakkum 1 de belangrijke bonds-
wedstrijd tegen Caissa uit Hoorn. 
Aanvang 20:00 uur.

Zullen de weergoden de topper 
Limmen - HSV laten spelen?

Limmen - Mocht na weken 
sneeuw en onbespeelbare vel-
den het er dan toch van komen 
dat er gevoetbald gaat worden, 
dan staat er direct een topper 
op het programma. Zondag ont-
vangt Limmen één van de buren 
uit Heiloo, namelijk HSV. Aan-
vankelijk stond de wedstrijd te-
gen HSV gepland voor 24 janu-

ari, maar ging toen ook niet door 
wegens weersomstandigheden. 
De laatste wedstrijd van Limmen 
was tegen de andere club uit 
Heiloo op 20 december 2009. Uit 
bij Foresters kreeg Limmen 3-
0 klop en in deze wedstrijd had 
Limmen vrijwel niks in de melk te 
brokkelen. Tijdens de lange win-
terstop heeft Limmen niet stilge-

zeten. In het begin van het jaar is 
de voltallige selectie op voetbal-
kamp geweest naar Noordwijk. 
Tijdens dit weekend is naast een 
hoop lol ook voldoende aan-
dacht besteed aan een sportief 
programma. Kortom, een zin-
vol en gezellig weekend wel-
ke hopelijk voldoende energie 
geeft om Limmen een succes-
vol tweede helft van het seizoen 
te laten beleven. Momenteel be-
draagt het verschil tussen HSV 
en Limmen vijf punten, waarbij 
moet worden aangetekend dat 
HSV een wedstrijd meer heeft 
gespeeld. Om aansluiting te be-
houden bij de (sub)top zal Lim-
men dus drie punten moeten ha-
len, maar gemakkelijk zal dit ze-
ker niet worden. Mocht het door 
gaan, dan hoopt men op vele 
supporters van beide verenigin-
gen zodat men er een sfeervol-
le, sportieve en voor een van bei-
de succesvolle wedstrijd van kan 
maken. Aanvang 14.00 uur.
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Laatste bos- en duinloop van 
het seizoen bij AV Castricum
Castricum - De bos- en duin-
looporganisatie van AV Castri-
cum nodigt iedereen uit om zich 
te meten met de elementen. De-
ze laatste loop van het seizoen 
wordt gecombineerd met de Co-
rus crossloop. Alle afstanden 
gaan door de Castricumse bos-
sen. 
Voor de jeugd tot 14 jaar is er de 
2,3 km en 4 km met een herin-
nering voor alle deelnemers. De-
ze lopen starten beide om 10.15 
uur. 
Voor de volwassenen is er de 
keuze uit 4 km, 7,2 km, 11,2 km 
en de 16,1 km. De 7,2 km is de 
crossloopafstand voor vrouwen, 

de 11,2 km de crossloopafstand 
voor mannen. Voor alle afstan-
den mogen mannen en vrouwen 
zich inschrijven. De 4 km van de 
volwassenen start ook om 10.15 
uur. De overige afstanden star-
ten om 10.45 uur.
Iedereen kan zich voorinschrij-
ven tot vrijdag 4 februari 23.00 
uur via www.avcastricum.nl, 
waar ook de routekaarten en 
nog veel meer nuttige informa-
tie staat. Na-inschrijving is mo-
gelijk, maar wel duurder. Na-in-
schrijven kan tot 15 minuten voor 
de wedstrijd.
De start is op het AV Castricum 
terrein aan de Zeeweg.

Castricum - In het weekend van 
23-24 januari werd de eerste In-
door BMX verreden in Kortrijk in 
de Expohallen.
Loes van Westerop die 2009 
goed afsloot met een Nederland-
se titel op het four-cross in Gro-
ningen stond afgelopen week-
end in België weer aan de start. 
Ze behaalde hier twee keer het 
podium.
Zaterdag werd ze tweede en 
zondag derde in de klasse crui-
ser-women.

Twee podium-
plaatsen voor 
Van Westerop

Limmen - Op initiatief van de 
KBO Limmen biedt ‘Ouderen Bil-
jart Limmen’ in de Vredeburg de 
gelegenheid ook ‘s avonds een 
potje biljart te spelen.
Belangstellenden zijn welkom op 
donderdag 18 februari van 19.30 
uur tot 22.00 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 1,00 euro.
Bij voldoende belangstelling 
wordt overwogen ‘het avondbil-
jarten’ als een vaste activiteit in 
te voeren.

Avondbiljarten 
voor ouderen

Akersloot - Woensdag 10 febru-
ari is er weer een doordeweekse 
wandeling bij Amak.
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Tini Krom, 
tel. 0251-312815.

Amak wandelt

Croonenburg slechts 
set voluit tegen Arvevo
Castricum - De mannen van 
Croonenburg hebben zich enig-
zins hersteld van de schrobbe-
ring tegen koploper SSS, vori-
ge week. Met een 1-3 nederlaag 
moesten de Castricummers ech-
ter hun meerdere erkennen in 
Arvevo, de nummer drie van de 
ranglijst.
Croonenburg ging in de eerste 
set goed uit de startblokken en 
nam direct een 5-2 voorsprong. 
Deze verdween als sneeuw voor 
de zon door vier gevarieerde ser-
vices van Arvevo, waar de pas-
sers van de thuisploeg geen ant-
woord op hadden. De ploeg uit 
Arnhem sloegen een gaatje door 
zelf aan het net te scoren, ter-
wijl de Castricummers hun aan-
vallen keer op keer verdedigd 
zagen. Coach Johan Veltman 
bracht spelverdeler Rene Tig-
ges in het veld, maar dit sorteer-
de geen effect, waardoor Arvevo 
de set eenvoudig kon beslissen 
met 17-25.
Ook in de tweede set nam Croo-
nenburg afstand door serverend 
vier punten op rij te scoren. Ar-
vevo slaagde erin de achterstand 
in te lopen en in het vervolg wa-
ren beide teams aan elkaar ge-
waagd, onder meer door een 
goede servicepass van Croo-
nenburg, drie killing blocks van 
middenman Sander Loef en een 
aantal rake klappen van aan-
valler Mart de Koning. Vanaf de 
stand 17-16 speelde Arvevo bij-
na foutloos, terwijl de aanval van 
Croonenburg een paar keer ge-
kraakt werd door de Arnhemse 
blokkering. Croonenburg werkte 
hard maar moest toezien hoe Ar-

vevo de set met 22-25 naar zich 
toetrok. 
In het derde bedrijf set nam bui-
tenaanvaller Bas Beentjes de 
plaats in van Mart de Koning, die 
op zijn beurt de diagonaalposi-
tie overnam van Edwin Gerrit-
sen. Deze omzettingen sorteer-
den direct resultaat. Opnieuw 
grossierden de stoppers Vincent 
Gerbrands en Fons Schram met 
goede passes en waren de aan-
vallers van de thuisploeg beter 
op dreef, met opnieuw De Ko-
ning in een hoofdrol. Omdat ook 
middenman Thomas Peters aan-
vallend en blokkerend zijn steen-
tje bijdroeg, kon Croonenburg de 
set via 12-8 en 20-15 eenvoudig 
beslissen met 25-22.
Croonenburg probeerde ook in 
de vierde set aan klantenbin-
ding te doen maar kon slechts 
tot 8-8 om het spoor van Arve-
vo blijven. Daarna hadden de be-
zoekers het betere van het spel, 
terwijl de thuisploeg een aantal 
foute services produceerde en 
in het vervolg op de beslissende 
momenten niet kon doordruk-
ken. Een vijfsetter bleef hierdoor 
uit beeld, Arvevo won op routine 
met 21-25.
Libero Fons Schram was na af-
loop realistisch: “We hebben 
vandaag een redelijk niveau ge-
haald, maar waren op de beslis-
sende momenten in de twee-
de en de vierde set niet con-
stant genoeg om deze sets in 
ons voordeel te beslissen. Aan 
de andere kant kon je aan het 
degelijke spel van Arvevo duide-
lijk zien waarom zij op de derde 
plaats staan.”

Limmen - De uitslagen van 29 
januari bij SV Vredeburg zijn als-
volgt: Groep A: J. Admiraal –B. 
Blekemolen 0-1, N. Hageman 
– H. Ebels junior 1-0, K. Kramer 
– G. Hafkamp 1-0, J. Levering – 
R. Aafjes 1-0, C. Dinkla - R. v.d. 
Storm 0-1, K. Voorwalt - E. Stolp 
0-1, A. Termes – P. v.d. Heijdt 1-
0, R. Rommel - H. Ebels remise, 
B. Hollander – J. Tebbens 1-0, 
M. Krom - W. v.d. Bult 1-0, A. de 
Vries – S. Veter 0-1, P. v.d. Heijdt 
jr – T. Komin 0-1, J. de Graaf – M. 
Wester 1-0, W. Mijnsbergen – N. 
Pepping 0-1, J. Min – P. de Ruij-
ter remise, G. Pouw - D. Aafjes 
remise, H. Levering – E. van Duin 
1-0, K. Aafjes - D. de Vries 1-0, T. 
Voorwalt – F. van Zanten 1-0, S. 
Twaalfhoven - M. Voorwalt 0-1, 
C. Pepping - J. Heckers 1-0. 
Groep B: Rene Voorwalt – Se-
wints Dahi 1-0, Patrick Wempe – 
Ozair Dahi 1-0, Levi van Duin – 
Tom Wellink 1-0, Kevin Hes – Sil-
ke Ebels 1-0.

Uitslagen 
SV Vredeburg

Helios wint probleem-
loos van Stormvogels
Castricum - In Uitgeest hebben 
de korfballers van Helios zon-
der noemenswaardige inspan-
ning gewonnen van de degrada-
tiekandidaat. In de strijd om het 
kampioenschap was het een be-
langrijke zege. De thuiswedstrijd 
was met 31 -13 gewonnen, de 
verwachtingen waren dan ook 
hoog gespannen. 
Helios stond na acht minuten 
met 2-0 voor en alles leek er-
op dat er weer met grote cijfers 
zou worden gewonnen. Maar zo-
ver kwam het niet. Stormvogels 
kwam terug tot 2-2 . Pas na twin-
tig minuten nam Helios weer een 
voorsprong en bouwde de voor-
sprong geleidelijk aan uit. Zon-
der goed spel bereikte Helios 
een ruststand van 7-3. Na de rust 
werd er over en weer regelma-
tig gescoord en kwam de over-
winning geen moment in gevaar. 
Helios speelde de wedstrijd rou-
tinematig uit en nam weinig risi-
co’s. Aan het einde van de wed-
strijd stond er een eindstand van 
15-10 op het scorebord. Beide 
ploegen leken daar vrede mee te 
hebben. 
Coach Michiel van Halderen be-
nadrukte na de wedstrijd dat het 
erg moeilijk is om tegen een te-
genstander als Stormvogels 
scherp te blijven spelen. “Mijn 
spelers wisten bij voorbaat al 
dat we twee punten tegen de-

ze ploeg zouden halen. Ze heb-
ben de wedstrijd plichtmatig uit-
gespeeld en de punten mee naar 
Castricum genomen. De meeste 
spelers zijn al in hun hoofd be-
zig met de thuiswedstrijd van 
volgende week tegen de koplo-
per Swift. Willen we nog een gooi 
doen naar het kampioenschap 
dan moet die wedstrijd gewon-
nen worden. Ik hoop dat er zon-
dag veel supporters van Helios 
aanwezig zijn om de ploeg aan 
te moedigen. We kunnen alle 
steun heel goed gebruiken. Als 
we winnen kunnen we het Swift 
nog knap lastig maken.”
De wedstrijd van zondag te-
gen Swift begint om 16.55 uur in 
sporthal de Bloemen. 

Vitesse’22 
Champions League competi-
tie in de stallen van ‘Henny’
Castricum - Deze winter houdt 
het weer ook de wat kleine-
re voetballers/sters van Vites-
se’22 flink in de houdgreep. Ech-
ter, de mini-pupillen van de Vi-
tesse’22 laten zich hierdoor niet 
van de wijs brengen. Afgelast of 
niet, op zaterdagochtend wor-
den er verschillende activitei-
ten georganiseerd voor de jong-
ste leden van Vitesse’22. Op 16 
januari waren er de eerste offi-

cieuze ‘Castricumse kampioen-
schappen sleetje rijden’ gehou-
den. Daarnaast is de binnenbak 
van Henny Huisman Suprise Sta-
bles belangeloos ter beschikking 
gesteld. Dit is al het tweede sei-
zoen waarbij gebruik gemaakt 
kan worden van deze locatie bij 
afgelastingen. De kinderen voet-
ballen nu al bijna zoals de Brazi-
liaanse sterren op hun Copa Ca-
bana’s. 
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CSV mist overtuiging
Castricum - CSV verraste eer-
der dit seizoen door Hellas 2 
thuis met 33-29 te verslaan. Zon-
dagmiddag stond de terugwed-
strijd op het programma.

In de Hellashal in Den Haag 
stonden twee jonge ploegen te-
genover elkaar. De teams wa-
ren nog net van elkaar te onder-
scheiden; Hellas in wit shirt en 
blauwe broekjes, CSV het spie-
gelbeeld daarvan. Het score-
verloop was echter minder ver-
warrend. Na enkele minuten ge-
speeld te hebben stond het 2-
1, maar Hellas bouwde dit al 
snel uit naar 10-3 voorsprong. 
CSV was aanvallend even op 
zoek naar hun eigen spel. Hellas 
daarentegen kende geen enke-

le startproblemen in de eigen hal 
en doorspeelde de CSV-defen-
sie met simpele positiewisselin-
gen gevolgd door geplaatste af-
standschoten. CSV miste de eer-
ste helft de overtuiging waarmee 
ze afgelopen twee wedstrijden 
speelden en ging met tien pun-
ten achterstand rusten, 20-10.

De Castricummers kwamen 
sterk uit de kleedkamer en lever-
den meer strijd in het begin van 
de tweede helft. CSV was over-
tuigender in de aanval en liep 
wat in op de Hagenaren. CSV 
wist te profiteren van de tijdstraf 
van Hellas en na zo’n tien minu-
ten stond het 23-17. Maar echt 
spannend zou het die middag 
niet meer worden. Hellas her-

Ton Engelsma kampioen 
biljartvereniging BVO

Bakkum - De afgelopen weken 
zijn in het biljart- en bridgecen-
trum aan de Stetweg wedstrijden 
gespeeld om het clubkampioen-
schap van BVO. Het deelnemers-
veld, 32 leden hadden zich op-
gegeven, begon met een eerste 
schifting op 18 januari en een 
week later gingen de overgeble-
ven 16 met elkaar de eindstrijd 
aan. Uiteindelijk bleven er vier 
kandidaten over, die uit moesten 
maken, wie zich tot kampioen 

2009/2010 mocht laten kronen. 
In de finaleronde bleven Hans 
van de Weerd en Cor Kuys, die 
allebei een aantal goede partij-
en hadden gespeeld, ruim onder 
hun moyenne. Zij bleven respec-
tievelijk op een 3e en 4e plaats 
steken. De winnaar kwam uit de 
partij tussen Gerrit Lute en Ton 
Engelsma. Beide spelers hadden 
in het toernooi een sterke indruk 
achtergelaten. 
Na een spannende pot kwam 
Ton Engelsma zegevierend uit 
de bus met een gemiddelde van 
ruim 110%. Hij mocht de kampi-
oenstrofee in ontvangst nemen. 
BVO kan terugzien op een goed 
georganiseerd, sportief en ge-
zellig toernooi. Overigens heeft 
BVO nog mogelijkheden nieuwe 
leden op te nemen. Op alle och-
tenden van maandag tot en met 
vrijdag wordt er in clubverband 
gespeeld, verder op woensdag-
middag en -avond. Ook kan op 
een aantal middagen ‘vrij’ wor-
den gebiljart. Belangstellenden 
kunnen op de speeldagen ken-
nismaken met de sfeer in de ver-
eniging. Het is mogelijk om een 
aantal keren ‘proef’ te draaien. 
Het adres van het biljartcentrum 
is Stetweg 41.

pakte zich en CSV viel weer te-
rug in het slordige spel van de 
eerste helft. CSV leek zich meer 
bezig te houden met de beslis-
sing van het arbitrale duo dan 
met overtuigend spel te maken. 
Overigens was het wel opvallend 
dat CSV de hele wedstrijd geen 
enkele penalty kreeg toegekend.  
In het laatste kwartier wist Hellas 
het net weer te vinden en troef-
de CSV ook in de snelle tegen-
aanval steeds vaker af. CSV was 
de tweede helft iets beter dan 
de eerste, maar zocht te vaak te 
moeilijke oplossingen en daar 
maakte Hellas dankbaar gebruik 
van. Hellas won geheel verdiend 
van CSV met 33-21. 

Volgende week zondag 7 febru-
ari speelt CSV de altijd spannen-
de derby tegen Vrone uit Sint-
Pancras. Aanvang: 12.45 uur in 
sporthal de Bloemen. 

Biljartvereniging ’t Stetje

Jan van de Kerkhof 
speelt een berenpartij

Castricum - Vrijdagavond is er 
bij biljartvereniging ’t Stetje weer 
een seizoensrecord gesneuveld, 
Jan van de Kerkhof was namelijk 

in de partij tegen Kees Rörik in 
acht beurten uit wat hem in deze 
partij 31 wedstrijdpunten ople-
verde. Dat is dit seizoen nog niet 
voorgevallen.

Eigenlijk had het nog beter ge-
kund ware het niet dat Jan in de 
vijfde beurt een dot van een kans 
kreeg om hem uit te maken maar 
hij verknoeide hem jammerlijk, 
hij maakte wel een hoogste se-
rie van 12 caramboles. Ook was 
het aan de kop van de ranglijst 
weer stuivertje wisselen tussen 

Siem Groentje en Henk Revers. 
In hun onderlinge partij van vrij-
dag was Siem veruit de betere en 
maakte er in 16 beurten een ein-
de aan en kwam weer op de eer-
ste plaats te staan ten koste van 
Henk. 

Huib Moot is ook weer aan de 
betere hand, hij won vrijdag heel 
mooi in 16 beurten van Piet Nieu-
wenhuizen en speelde remise te-
gen Piet Castricum. Hij maakte in 
beide partijen een hoogste serie 
van 24 caramboles. 
Er was ook nog een zeer aan-
trekkelijke partij tussen Stephan 
Castricum en Hein Huijser. Deze 
partij was ook zeer spannend tot 
aan de laatste stoot. De overwin-
ning ging uiteindelijk naar Step-
han in 18 beurten en Hein had 
twee caramboles te kort voor 
een remise.

Leerlingen Mariz bij internatio- 
naal streetdance kampioenschap
Castricum - Afgelopen zaterdag 
en zondag hebben de leerlingen 
van Mariz meegedaan aan een 
internationaal streetdance kam-
pioenschap van IDO-Holland in 
Mill (Brabant).
Zaterdag in alle vroegte vertrok 
Mariz als jurylid en een team van 
13 dansers naar het Dutch Open 
Championship in Mill. Meteen al 
’s morgens begonnen alle For-
mations. Formations zijn groe-
pen tussen de 8 en 24 personen. 
De deelnemers kwamen niet al-
leen uit de omringende landen, 
maar ook Polen, Slovenië en En-
geland hadden hun beste dan-
sers gestuurd. Voor Mariz kwam 
het team ‘Dope Sh#t’ in een to-
taal nieuwe formatie de vloer op. 
Later op de dag dansten de 
duo’s. Bij de Adults waren dat 
Kiki Twisk met Maxime Meijne 
en bij de Juniors Eva Koning met 

Marjan Ploegaert en Nell Zwart 
met Kim Costerman Boodt.
De nacht werd met zijn allen 
doorgebracht in een vergader-
zaaltje, zodat er niet heen en 
weer gereden hoefde te worden.
De volgende dag begon met de 
Small Groups, waar niemand uit 
Castricum aan mee deed en ver-
volgens waren de solo’s. Bij de 
Juniors dansten Eva en Mar-
jan weer, maar nu apart. Bij de 
Adults Marieke Avezaat, Joosje 
Cyrill en Kiki Twisk. Helaas kwam 
niemand met een beker thuis, 
maar dat was ook niet volgens 
de verwachting met alle wereld-
toppers die hier aanwezig wa-
ren. Vol met inspiratie en weer 
heel wat ervaring rijker gaat ie-
dereen weer aan de slag voor de 
volgende wedstrijd met als eind-
doel toch ooit een beker op een 
internationaal kampioenschap.

Afzwemmers in januari bij ‘de Witte Brug
Castricum - Elke woensdagmid-
dag – buiten de schoolvakanties 
om – wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad ‘De Witte 
Brug’ te Castricum. Deze maand 
kan men 71 kandidaten felicite-
ren met hun behaalde diploma.

Op woensdagmiddag 6 janua-
ri werd er voor diploma C afge-
zwommen. Monique Aarden-
berg, Thomas Aardenberg, Deni-
se Bijlsma, Robin Boots, Fabiën-
ne van Breukelen, Cato Broenink, 
Nienke van Gennip, Anne Jonk-
man, Nanique Kok, Merel van 
der Kolk, Mans Perez en Jelle 
Schoel en hebben goed alle ei-
sen voor C aan hun supporters 
laten zien.

Na het Zwem-ABC kan men ver-
dergaan met zwemmen en nog 
meer leren voor zwemvaardig-
heid of juist kiezen voor heel 
iets anders dan snorkelen. In de 
week na het afzwemmen voor 
C is er voor de eerste diploma’s 
voor zwemvaardigheid en snor-
kelen afgezwommen. Op woens-
dag 13 januari hebben Denise 

van Domburg, Alex Hanrath en 
Laura Hanrath goed al hun vaar-
digheden voor zwemvaardigheid 
1 laten zien, want zij hadden het 
hele zwembad voor zichzelf. 

En op vrijdag 15 januari is door 
een groep van acht kandidaten 
de basis gelegd voor snorkelen 
met het behalen van het snor-
kelen 1 diploma. Met vinnen, 
duikbril en snorkel moeten ver-
schillende vaardigheden gedaan 
worden en die zijn met goed re-
sultaat afgelegd door: Sacha van 
den Berg, Sam van Berkum, Eli-
sa van Domburg, Annique IJm-
ker, Sven IJmker, Fred Joosten, 
Daan Kraefft, Brent Lammers en 
Teun Stins.

Op woensdag 20 januari was het 
een grote groep kandidaten, die 
voor het diploma A afzwom. Maar 
liefst 21 kandidaten hebben met 
goed gevolg de eisen voor het 
eerste zwemdiploma afgelegd. 
Dit waren: Susan van Amster-
dam, Sven Binken, Carmen 
Brasser, Sieb Dalenberg, Man-
dy Denneman, Alexander Emeis 
Escalante, Sven Grandiek, Fe de 

Groot, Mees Hoogenboom, Jel-
mer Hooning, Siem Hopman, Jort 
Houben, Jarno Klaver, Terry Ko-
per, Thijmen Min, Finn de Rooij, 
Isa Schotten, Julian van Teylin-
gen, Maud Vixseboxse, Malika 
Wassenaar en Moïse Zeestraten.

Op 27 januari werd er door 26 
kandidaten afgezwommen voor 
het B-diploma. Voor het B-di-
ploma worden er meer vaardig-
heden van de kandidaten ge-
vraagd dan voor het A-diploma. 
De kandidaten, die díe vaardig-
heden allemaal beheersten en 
deze goed aan hun fans en de 
zweminstructeurs hebben la-
ten zien, zijn: Tristan Aker, Rick 
Duineveld, Danique Glorie, Mel-
ten Hilarius, Scott van der Himst, 
Britt Hoek, Merel Houweling, 
Daan Kerkhoven, Isa Kiebert, 
Wout van der Lem, Isa Lieuwers, 
Max Meintjens, Lara Michels, Fi-
net Neelissen, Jor Pepping, Sop-
hie Sannes, Job Scheerman, Tom 
Scholten, Britt Schut, Siebe Tols-
ma, Chiem van Veen, Ties Visser, 
Steijn Vlekke, Steven Vlekke, Ry-
an van Westerop en Sidney Wijn-
ker.



pagina 24 3 februari 2010

Uitgeest - De politie heeft dins-
dagmiddag 26 januari op de Pro-
vincialeweg een snelheidscon-
trole gehouden. Tussen 13.45 en 
15.30 uur passeerden 3.064 voer-
tuigen de radar. Hiervan reden er 
126 sneller dan de toegestane 80 
km per uur. De hoogstgemeten 
snelheid was 170 km per uur. Al-
le betrokken bestuurders krijgen 
hun bekeuring thuisgestuurd.

Snelheidscontrole

Erwin de Wit in Ouwe Neel
Après skifeest in Bobs
Uitgeest - De wintersport is in 
volle gang en daarom organi-
seert Bobs voor de achterblijvers 
en thuiskomers een après ski-
feest dat de hele maand februa-
ri duurt. Er ligt een schaatsbaan 
van ruim 80 m2 en Bobs ski-jay’s 
zorgen vanuit een skihut voor 
muziek. Bobs opent de deuren 
om 23.00 uur en voor 24.00 uur 

is de entree gratis. In café de Ou-
we Neel zingt zaterdag 6 februari 
Erwin de Wit.
Deze Heemskerker is een echte 
‘kermisganger’ en weet de sfeer 
erin te brengen. Het café is voor 
een ieder die 21 jaar en ouder is 
toegankelijk. Café de Ouwe Neel 
is iedere zaterdag geopend van-
af 22.00 uur. 

Uitgeest - Zaterdagavond 27 fe-
bruari komt dichter/zanger Wim 
Niesten in de Eigentijdse Viering 
zingen en spreken over liefde. 

Het koor Sound of Life vraagt 
voor deze viering versterking en 
nodigt gastzangers uit om met 
dit koor op de donderdagavond 
in de maand februari te komen 
zingen. 
De repetitie begint om 20.00 uur 
en vindt plaats in de dagkapel, 
zij-ingang van de kerk aan de 
Langebuurt. Het koor staat on-
der leiding van dirigente Titia 
Mijnen. Aan deze deelname zijn 
geen kosten verbonden en men 
hoeft zich ook niet op te geven.  

Eenmalig mee-
zingen met koor 

Structuurvisie verder uitgekleed
In de raadsvergadering van 28 januari heeft de gemeenteraad de Struc-
tuurvisie Uitgeest 2020 vastgesteld. De uitgangspunten van 14.000 in-
woners en 500 woningen zijn in de discussie door PU verder afgezwakt. 
De UVP slaagde er als gedogend niet-collegepartij zelfs in de coalitie te 
dwingen uit lijfsbehoud een amendement mede te ondertekenen dat de 
bebouwing in de Limmerkoog beperkt tot het gebied van het daar aan-
wezige kassencomplex van Baars tot aan de Uitgeesterweg. En zo werd 
de gedoogsteun van de UVP nog vlak voor de verkiezingen duur betaald 
en bleef er van de tot Structuurvisie getransformeerde Toekomstvisie 
weinig meer over dan een lege huls. De politici van Uitgeest mogen zich 
afvragen in hoeverre hun koers is bepaald door het eigenbelang binnen 
actiegroepen, aangevoerd door import-Uitgeesters. 
Het wachten is nu op de actiegroep die ter bescherming van het open 
dorpse en landelijke karakter de bouw van appartementen in de dorp-
kom gaat blokkeren. Bewoners rond de inbreilocaties in het oude dorp 
en rond de samen te voegen scholen moeten nu immers op hun tellen 
passen, want met name de lokale partijen die enige substantiële bebou-
wing in het buitengebied hebben afgewezen, zijn wel de grote voorstan-
ders van appartementenbouw op grote schaal in de dorpskom. En dat 
gaat onvermijdelijk ten koste van de openheid en het binnenstedelijk 
groen. Daar kan ook een bomenplan niets aan veranderen. 
Die vermeende vraag naar appartementen is ingegeven door het rap-
port Companen dat is gebaseerd op het profiel van het grijze gemid-
delde van de landelijke bevolkingssamenstelling. Uitgeest is echter geen 
grijze muis maar een dynamische forensengemeente die niet langs de 
maatlat van een niet bestaand grijs gemiddelde kan worden gelegd. De 
werkelijke cijfers van de woningmarkt bewijzen dat. De gemeenteraads-
verkiezingen zijn ook nu weer en wellicht meer dan ooit bepalend voor 
de toekomst van Uitgeest. 
AVBU-Uitgeest. (Ingekort door de redactie). 

Belevingsonderzoek
Mijn dochter van negen jaar ontving een vragenlijst over het belevings-
onderzoek. Er stond in de begeleidende brief dat haar naam anoniem 
geselecteerd was uit de inwoners van Uitgeest van achttien jaar en ou-
der. Hoe serieus moeten we straks de uitslag nemen als we kinderen van 
negen jaar de vragenlijst laten invullen?
P. Roelands.

Stormvogels zet de 
opgaande lijn door
Uitgeest - Niemand gaf een 
cent voor de kansen van Storm-
vogels tegen kampioenskandi-
daat Helios. Immers de uitwed-
strijd in Castricum eindigde in 
een vernederende 31-13. 

Maar trainer/coach Kees Ver-
meulen en zijn selectie dachten 
daar anders over. Week in week 
uit ging de ploeg beter presteren 
en stiekem werd gehoopt op een 
verrassing. Die bleef uit, maar 
met een 10-15 nederlaag kon de 
Uitgeester formatie met opge-
heven hoofd het speelveld ver-
laten. Tot 3-4 bleef Stormvogels 

in het spoor, maar in de laatste 
vijf minuten voor de pauze liep 
Helios uit naar 3-7. Na de pau-
ze bleef Stormvogels druk uitoe-
fenen, maar steeds als Stormvo-
gels dichterbij kwam, wist Heli-
os weer te antwoorden, zodat 
de marge van vier doelpunten 
steeds overeind bleef. 

Geen punten dus voor Stormvo-
gels, maar de ploeg heeft veel 
zelfvertrouwen getankt voor de 
komende, beslissende periode. 
Deze start zondag met de uit-
wedstrijd tegen nummer vier, 
Oosterkwartier uit Haarlem. 

Rommelmarkt Time Square
Utgeest - De jaarlijkse rommel-
markt van musicalvereniging 
Time Square zal dit jaar plaats-
vinden op zondag 21 februari. 
Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest 
zal weer bol staan van de koopjes 
en kopers en ook aan de inwen-
dige mens is gedacht. Belang-
stellenden kunnen terecht tus-
sen 10.00 en 16.00 uur en de en-
tree is gratis. Time Square is nog 
op zoek naar verkoopbare spul-

len. Ook kleding wordt geaccep-
teerd en met name kinderkle-
ding is welkom. Helaas kunnen 
meubels niet worden aangeno-
men. Om spullen aan te bieden 
kan contact worden opgenomen 
met Time Square: tel.: 312687, 
liefst tussen 19.00 en 20.00 uur 
op werkdagen. De aangeboden 
spullen zullen op zaterdag 20 fe-
bruari worden opgehaald met 
een vrachtwagen. 

Uitgeest - Het Filmhuis De 
Zwaan vertoont vrijdag 5 februa-
ri de prachtige Spaanse tragiko-
medie Volver, van de Spaanse re-
gisseur Pedro Almodovar.
De jonge moeder Raymunda 
(Penélope Cruz) woont en werkt 
in Madrid. Haar oudere zus So-
le heeft een illegale kapsalon 
en is alleenstaand sinds haar 
man ervandoor ging met een cli-
ent. Wanneer ze vanuit hun ge-
boortedorp La Mancha bericht 
krijgen dat hun tante is overle-
den, gaat Sole naar de begrafe-
nis. Raymunda heeft wel wat an-
ders aan haar hoofd, want doch-
ter Paula heeft zojuist haar man 
doodgestoken met een mes. Om 
Paula te beschermen, probeert 
Raymunda de moord geheim te 
houden, met alle complicaties 
van dien. Ondertussen komt So-
le tot een andere merkwaardige 
ontdekking: de geest van haar 
overleden moeder Irene waart 
rond in La Mancha. De film be-
gint om 20.15 uur. De toegangs-
kaarten zijn vijf euro, inclusief 
kopje koffie/thee vooraf, en ver-
krijgbaar bij boekhandel Schuyt. 

Volver te zien 
in het filmhuis 
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Geen uitstel behandeling 
stranddossier Castricum
De behandeling van het stranddosier Castricum staat gepland voor don-
derdag 4 februari. De fractie van GroenLinks heeft verzocht om uitstel 
van de behandeling. Zij vindt dat de agenda vele belangrijke zaken bevat 
en dat het voor sommige eenmansfracties niet mogelijk is alle onder-
werpen bij te wonen. De fractie van de PvdA is het niet eens met uitstel 
van de behandeling en wel om de volgende redenen:
De belanghebbenden wachten al heel lang op de beslissingen t.a.v. het 
strandbeleid. Er is hen reeds in het vooruitzicht gesteld nog voor aan-
vang van het volgend strandseizoen uitsluitsel te geven over het vast te 
stellen strandbeleid. 
Gelet op de intensieve behandeling van de discussienota strand in de-
cember jl. en de reeds ontvangen raadsstukken verwacht de PvdA geen 
verandering van het meerderheidsstandpunt. 
Dat er eenmansfracties zijn is, omdat zij daar zelf voor gekozen hebben, 
niet de kiezer. Daarbij hebben zij (Fracties Glass en Weda) zich ook 
al uitgesproken voor aansluiting bij terugkerende partijen, resp. GL en 
VVD, en kunnen zich door hen ook laten vertegenwoordigen. 
Om die redenen wil de fractie van de PvdA geen wijziging van de agen-
da.

Petra Nordholt, Fractie PvdA Castricum.

“Met gelul alleen kun 
je niet handhaven!”
De nieuwste voorstellen over het strand deden ons denken een de be-
roemde uitspraak van Jan Schaefer dat je in gelul niet kan wonen. Het 
college stelt in mooie zinnen dat, als de jaarrondexploitatie voor strand-
tenten en het overnachten in huisjes is goedgekeurd, de controle en 
handhaving op het strand nog een fluitje van een cent is. 

Zoals de controle op brandveiligheid, de APV, de regels over afvalstoffen, 
horeca, toeristenbelasting en dergelijke. Voor die taak wordt welgeteld 
één gemeentelijke strandmeester aangesteld. Maar kan die zeven dagen 
in de week gedurende 24 uur van 15 maart tot en met 30 september 
toezicht houden? 
Het college stelt vol vertrouwen dat het toezicht vooral gericht moet zijn 
op ‘aanspreken’, want sancties zoals boetes zijn zo slecht voor de sfeer... 
Onderverhuren van huisjes wordt verboden, maar het college zegt ook 
dat het niet mogelijk is om dit tegen te gaan, zij vertrouwt op onderling 
toezicht door huiseigenaren om dit knelpunt op te lossen. 
Als men het onderling oplost is handhaven geen probleem meer en dus 
hoeft de gemeente niet meer te controleren wie er overnachten. Maar 
iedereen weet toch dat onderverhuur de huiseigenaren veel profijt op-
levert? Je moet wel heel veel vertrouwen in de mensheid hebben om te 
rekenen op de medewerking van huiseigenaren. 
Om toch iets te regelen wil het college dat huiseigenaren die willen 
overnachten – wat extra kosten met zich meebrengt - zich daar eerst 
voor aanmelden. Zonder aanmelding blijft het overnachtingverbod gel-
den. Evenals voor de huisjes in Bad Noord die alleen voor dagrecreatie 
bestemd blijven. 

En overal moet ook op toeristenbelasting worden gecontroleerd. Kortom, 
(ook nachtelijke) controles bij alle huisjes blijven gewoon noodzakelijk! 
e kosten van de nieuwe toezichthouder moeten komen uit extra huur-
opbrengsten van de strandpaviljoens en de huisjes plus extra toeristen-
belasting. Het college zegt er echter bij dat dit maar een raming is. Als 
de opbrengst minder is vragen ze de raad een extra krediet. En weet 
wel dat het college nu al jaarlijks ongeveer 200.000 euro toelegt op de 
strandexploitatie. Tel uit je winst! 
En wat betalen huiseigenaren eigenlijk? Voor het verlengde seizoen 
wordt de huurprijs 275 euro per seizoen. Terwijl een huisje op kamp Bak-
kum minstens 1200 euro per seizoen kost. Als deze voorstellen worden 
aangenomen staat het volgende college voor een volstrekt onbeheers-
bare situatie aan ons strand. De narigheid blijft en de kosten worden 
hoger. Wie draait daar voor op? Dat bent u, de inwoners van Castricum. 
Bezint eer gij begint! 

Corrie Hermann – fractie GroenLinks, Rob Glass - fractie Glass. 

Hondenlosloopgebied
Al eerder heeft de  PvdA bijvoorbeeld aan de betroken wethouder ge-
vraagd of in de kern Limmen aan de Vijverlaan/Clusiuslaan een hon-
denlosloopgebied kon worden toegewezen. Tot op heden nog zonder 
resultaat. Wij zijn van mening dat aan deze behoefte meer tegemoet kan 
worden gekomen dan tot nu toe het geval is geweest. Praktijk is ook dat 
er al veel overtredingen van het verbod plaatsvinden en dat handhaving 
op deze regel een lage prioriteit heeft. Voorts valt het ons op dat in het 
duingebied van Castricum nagenoeg geen mogelijkheid is om honden 
los te laten lopen. 
Namens PvdA, Petra Nordholt. (Ingekort door de redactie). 

Akersloot wil bank terug
Sinds begin januari 2010 is het servicekantoor van de Rabobank in het 
dorp Akersloot gesloten. Er is geen balie meer waar allerlei vragen kun-
nen worden beantwoord of geldhandelingen worden verricht. Nu is er 
alleen nog een pinautomaat. Zelfs de brievenbus waar betaalkaarten 
in kunnen worden gedeponeerd is gesloten. Ook de ondernemers uit 
Akersloot zijn gedupeerd. Akersloot heeft slechts het nakijken gehad. 
Vorige week heb ik een oproep gedaan in een door Akersloters veel ge-
lezen witte blaadje. “(Rabo)bank terug op het dorp! Bent u het hiermee 
eens: mail/sms mij en ik zal alle reacties doorsturen naar de Rabobank 
met het verzoek de klantenbalie te heropenen.” In één week tijd heb ik 
veel reacties van de plaatsgenoten mogen ontvangen. Een bank op een 
dorp als Akersloot is een basisvoorziening en moet als servicekantoor 
terug! Al is het maar een aantal dagdelen in de week. Stuur een reactie 
naar pj.verduin@quicknet.nl of bel 06-11042121.
Peter Verduin PvdA. (Ingekort door de redactie). 

Tot nu toe alleen CDA
Sinds de borden op 18 januari in alle kernen geplaatst zijn, is het CDA 
Castricum tot nu toe de enige partij die zich zichtbaar heeft willen ma-
ken aan de bewoners van Castricum, Limmen, Bakkum, Akersloot en de 
Woude met haar Lijsttrekker Marianne Zonjee-Zonneveld. 

Opheffen van een on-
rechtvaardige boete
GroenLinks en de fractie Glass hebben op 3 december 2009 een amen-
dement ingediend tot opheffing van de, in hun ogen, onredelijke boete 
die de gemeente oplegt aan burgers die door diefstal of beroving bui-
ten hun schuld een document als paspoort, identificatiekaart of rijbewijs 
kwijtgeraakt zijn. De Nationale Ombudsman stond positief tegenover het 
amendement, maar vond het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de 
gemeente zelf. Bijna alle partijen hebben, naar nu blijkt volkomen onte-
recht, dit amendement naar de prullenbak verwezen. Hoe deze partijen 
hebben gedwaald blijkt nu uit het onlangs op de televisie en in de pers 
door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld verwoor-
de standpunt dat zij zo snel als mogelijk een einde gaat maken aan de 
extra boete die de gemeente heft bij vermissing buiten hun schuld van 
paspoort of identificatiekaart. In het verlengde van hun eerdere afgewe-
zen amendement hebben GroenLinks en fractie Glass weer een motie 
ingediend om een einde te maken aan het heffen van de boete. 

GroenLinks - Fractie Rob Glass. 

Aansluiting op 
NS nachtnet? 
Afgelopen zaterdag 30 januari 
haalde JCKenG, de jongerenafde-
ling van CKenG, handtekeningen 
op om Castricum aan te laten slui-
ten op het NS nachtnet. 

Na de aankondiging in de regio-
bladen van Castricum en omge-
ving zijn er sindsdien al meer dan 
600 handtekeningen opgehaald 
en kan de actie al zeer succesvol 
worden genoemd! Blauwbekkend 
van de kou gingen de actieve 
jeugdleden vroeg uit de veren om 
handtekeningen op te halen op de 
Brink, bij Geesterduin en natuurlijk 
bij het station. 

Gewapend met tekenlijsten en 
pennen begonnen de jongeren 
om 10.00 uur met hun actie. Mede 
door de sneeuwval kwam de actie 
aanvankelijk moeizaam op gang. 
Dat weerhield de jeugdleden er 
niet van om stug door te gaan en 
drie uur later mocht het resultaat 
er zijn. 
Aangezien de actie nog tot 8 fe-
bruari duurt, heeft JCKenG goede 
hoop dat het 1000 handteke-
ningen of meer zal ophalen. De 
handtekeningen worden maandag 
8 februari aangeboden op het Pro-
vinciehuis in Haarlem. 
Mocht je de actie nog niet hebben 
gesteund middels een handte-
kening, kun je ook de petitie nog 
ondertekenen via: www.petities.nl. 
Tik bij de zoekfunctie JCKenG in. 

Wilco van Pel, JCKenG. 

Debatteren
Op woensdag 3 februari organi-
seert de PvdA een Lagerhuisde-
bat in De Eenhoorn in Bakkum. 
Alle aanwezigen gaan met elkaar 
in debat onder leiding van Cox 
Habbema. Zij is de voormalig di-
recteur van de Stadsschouwburg 
Amsterdam, actrice, regisseur en 
heeft vele bestuurlijke functies 
vervuld. 
Het debat wordt gevoerd aan de 
hand van prikkelende stellingen 
over onderwerpen die spelen in 
onze gemeente. Bijvoorbeeld de 
toenemende verkeersdruk, de 
krimpende gemeente en de aan-
trekkelijkheid voor de jeugd. Het 
aanwezige publiek kan bij elke 
stelling kiezen of zij voor of tegen 
is. De PvdA nodigt naast alle in-
woners ook de andere politieke 
partijen uit, zodat een levendig 
debat niet zal uitblijven. 

Een onafhankelijke en deskundige 
jury met voorzitter Gerard Boe-
ters, voorzitter van voetbalvereni-
ging Vitesse ‘ 22,  beslist aan het 
einde van de avond wie de beste 
debater is van Castricum. Inloop 
is vanaf 20.00 uur en het debat 
begint om 20.30 uur. Plaats van 
handeling:  Ontmoetingsruimte 
De Eenhoorn, Tweede Groenel-
aan 5 in Bakkum. 

PvdA Castricum.  
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Helpende Binnenmeerhandjes
Uitgeest - De Binnenmeerschool 
kwam afgelopen vrijdag in actie 
voor de slachtoffers van de aard-
beving op Haïti. De school stond 
helmaal op z’n kop, buiten wer-
den er auto’s gewassen, binnen 
werd een fancy fair met een lu-
dieke veiling georganiseerd. 
De kinderen boden op kleed-
jes allerlei lekkers en spullen te 
koop aan, er werd muziek ge-
maakt en gezongen. Op de vei-

ling werden ludieke ‘kavels’ aan-
geboden. Leerkrachten en ou-
ders boden bijzondere diensten 
en producten aan zoals volledig 
verzorgde maaltijden, schoon-
heidsbehandelingen, VIP-ar-
rangementen, APK-keuringen, 
waarop geboden kon worden. 
Tot nu toe is de opbrengst 2750,- 
euro. 
Daar komt de opbrengst van de 
oude krantenactie en de statie-

geldactie nog bij. Gedurende de 
hele week konden kinderen lege 
statiegeldflessen inleveren in de 
hal bij de hoofdingang. Volgende 
week gaan de kleuters de super-
markt verrassen met een enorm 
aantal lege statiegeldflessen. 
De kinderen hopen uiteindelijk 
een bedrag van 3.000,- euro te 
kunnen schenken aan de slacht-
offers van de aardbeving op Ha-
iti. 

De Zien wint sleutelduel 
uit van Kondo Budjang
Uitgeest - Zaalvoetbalvereni-
ging De Zien leidde met zes 
punten voorsprong en kon de-
ze week de genadeklap uitde-
len aan Kondo Budjang. Omge-
keerd konden de Wormerveer-
ders gevaarlijk dicht bij komen 
bij een verlies. Ruud Geerlofs 
moest door de afwezigheid van 
Raymond Rijnsburger, Gabe van 
Wijk en Joris Wester weer een 
beroep doen op zijn zoon Michel. 
Daarnaast was de jongere versie 
van Raymond, Mark, bereid om 
een balletje mee te trappen.
De Zien begon zeer sterk. Net 
als in de thuiswedstrijd mochten 
gastheren achterin naar harten-
lust rondtikken en wachtte De 
Zien op een kans om te counte-
ren. Pim Molenaar opende snel 
de score na een afgeketst schot 

van Sluijter. Niet lang daarna 
schoot Martin Hollenberg een 
vrije trap listig onder de muur 
door. De 0-3 kwam op naam van 
invaller Mark Rijnsburger. Hij 
ronde een snelle counter rus-
tig af. Na weer een vrije trap, dit 
keer van Vincent Bruinsma, kon 
Pim zijn tweede doelpunt binnen 
schieten. Ook Mark kon nog in 
de eerste helft zijn wedstrijd- en 
tevens seizoenstotaal verdubbe-
len na een vloeiende aanval over 
verschillende schijven. 
Het begint bijna routine te wor-
den bij De Zien dat de twee-
de helft slap begonnen wordt. 
Dit keer kwam Kondo Budjang 
gevaarlijk terug tot 2-5. Coach 
Ruud Geerlofs zal toch moe-
ten werken aan een opzwepen-
de speech in de rust. Net als in 

de thuiswedstrijd ging de keeper 
van Kondo Budjang meevoet-
ballen. Waar het in de thuiswed-
strijd twee doelpunten kostte, le-
verde het dit keer doelpunten op. 
Maarliefst drie keer konden spe-
lers van eigen helft de plofbal in 
het lege doel plaatsen. Pim deed 
dat twee keer en kwam daarbij 
op een totaal van vier doelpun-
ten in deze wedstrijd. De andere 
afstandspoeier kwam van Mar-
tin. Aan het eind kon geconclu-
deerd worden dat de Zien flink 
wat progressie heeft geboekt dit 
seizoen en een concurrent ar-
mer is in de strijd om het kampi-
oenschap. Er zijn echter nog drie 
concurrenten over en het sei-
zoen is nog lang. De volgende 
wedstrijd is thuis in sporthal De 
Zien op 8 februari om 21.30 uur.

Uitgeest - Speeltuinvereniging 
Kindervreugd maakt bekend dat 
de 49e avondvierdaagse zal wor-
den gelopen van dinsdag 20 tot 
en met vrijdag 23 april. Ook dit 
jaar zijn er weer twee verschil-
lende afstanden. De 5 kilometer 
is voor kinderen van groep 1 t/m 
5. Kinderen uit groep 6 t/m 8 en 
ouder lopen de 10 kilometer. 
De inschrijving voor dit evene-
ment vindt plaats van dinsdag 

Inschrijven Avondvierdaagse

Verlies meisjes MHCU
Uitgeest - Meisjes 8D1 van MH-
CU speelden in Heerhugowaard 
in de zaal tegen Magnus meisjes 
8D1. MHCU was zeker in het be-
gin fel op de bal, maar dat was 
Magnus ook. 

Het spel ging gelijk op en het 
leek erop dat MHCU iets sterker 
was. Helaas werd er een foutje 
gemaakt waarvan Magnus met-
een profiteerde: 0-1. De tweede 

helft was Magnus sterker en ze 
creëerden dan ook meer kansen 
waaruit ze tot tweemaal toe tot 
scoren kwamen. De eindstand 
was 0-3 voor Magnus. 

De tweede wedstrijd van die dag 
was tegen Bloemendaal M8D1. 
De meiden van Bloemendaal 
gingen direct in de aanval. Het 
lukte lang om het doel schoon 
te houden, maar door een fout-

je in de verdediging kon Bloe-
mendaal op voorsprong komen: 
0-1. Er werd door MHCU goed 
gespeeld en de meiden kwamen 
een paar keer kansrijk voor het 
doel van Bloemendaal. 

De tweede helft was het ver-
loop van de wedstrijd hetzelfde, 
alleen kwam Bloemendaal drie 
keer tot scoren. MHCU kreeg 
nog een strafcorner, maar kon 
daar geen doelpunt uit maken. 
De eindstand was 0-4 voor Bloe-
mendaal. 

Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest ziet er als volgt uit. Don-
derdag 4 februari: 10:30 Dames-
gym, 19:00 Korfbal Stormvogels
20:00 Handbal DSS, 20:00 Darts-
competitie. Vrijdag 5 februa-
ri: 17:30 Jeugdbasketbal, 20:00 
Competitiedarten, RZVV SNS 
Regiobank Competitie: 19:30 
Bouw en Funderingstechniek- 
De Bonte Vivant 2, 20:10 De 
Buurvrouw- Sport Sportief Cas-
tricum, 20:50 SNS Regiobank- 
Tesselaar, 21:30 Patina Valbevei-
liging-Sporthal de Zien, 22:10 De 
Buurman-Haazz.nl, 22:50 Vlag-

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest 

genkoning-TD-Support. Zater-
dag 6 februari: 10:00 Zaalhoc-
keycompetitie, 20:00 Tennistoer-
nooi De Dog. 
Zondag 7 februari
10:00 Jeugddarten vanaf 10:00 
Zaalhockeycompetitie. Maandag 
8 februari: 9:00 Ouder Kind Gym, 
19:00 Volleybaltraining, 20:30 
KNVB zaalvoetbal De Zien. Dins-
dag 9 februari: 9:00-11:00 Da-
mesgym, 18:00 Jeugdbasketbal
Woensdag 10 februari: 9:00 Ou-
der Kind Gym, 17:30 Jeugd en 
Circuletievolleybal, 20:00 Re-
creatie Badminton en Volleybal, 
20:00 Competitiedarten. 
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Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562
Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579

Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342
Putter’s Specialiteiten Bakkerij
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** internet: www.bakkerijputter.nl **

van woensdag tot woensdag:

nieuw !!
Pakje vikorn Crackers  2, 50 !!
dit weekend:

gevuld Boterkoektaartje  5, 75 !!

6 april tot en met vrijdag 9 april 
in het clubgebouw van Kinder-
vreugd op de Middelweg van 
15.30 tot 17.00 uur en 19.00 tot 
20.00 uur. Zaterdagmiddag 6 fe-
bruari is er een voorstelling bij 
Kindervreugd dat in teken staat 
van carnaval. De voorstelling be-
gint om 14.00 uur. Voor kinde-
ren die lid zijn van de speeltuin is 
de voorstelling gratis. Niet-leden 
betalen 1,00 euro.
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De nieuwe taekwondoka’s 
Uitgeest - Taekwondoka’s van 
Sportplan Uitgeest hebben met 
succes de examens afgelegd. 
Zondag 31 januari hebben ne-
gen kinderen in de leeftijd van 
acht tot veertien jaar met succes 
hun bandexamen Taekwondo af-
gelegd. 

In de leeftijdscategorie veer-
tien jaar en ouder, slaagden tien 
kandidaten. Het examen is afge-
nomen door trainer Marco van 

Breemen, derde Dan en beoor-
deeld door de jurylid Mark Groot, 
tweede Dan. Geslaagd in de 
leeftijd van acht tot veertien jaar: 
Witte band gele slip: Roel Wijte, 
Joost Buursma. Gele band: Laliv 
Runneboom, Leon van Breemen. 
Gele band, groene slip: Sadie 
van Breemen. Groene band: Stan 
Kortbeek. Groene band, blauwe 
slip: Lex Peeters, Thorstein Run-
neboom. Rode band, zwarte slip: 
Yannick van Breemen. Geslaagd 
in de leeftijd van veertien jaar en 

ouder: Gele band: Jinte Duyker. 
Groene band: Maick van Bug-
num, Ilona van Bugnum, Tjade 
Weiland. Groene band, blauwe 
slip: Nanouck Duyker, Roel Ho-
reman, Miron van der Kolk, Ci-
ro Naastepad, Lars van Velzen. 
Blauwe band: Chantal van Son. 
Er wordt twee keer per week ge-
traind op dinsdag- en donder-
dagavond. Een proefles volgen 
kan altijd. Ga langs bij Sportplan 
Uitgeest en informeer naar de 
mogelijkheden.

Bibliotheek Uitgeest 
is opnieuw ingericht
Uitgeest - De bibliotheek in Uit-
geest heeft een facelift gekregen 
en is omgetoverd tot een zoge-
naamde ‘beleefbibliotheek’. 
Net als de Centrale Bibliotheek 
in Beverwijk is de collectie inge-
deeld in verschillende interes-
segebieden, die elk hun eigen 

kleur hebben. Ook in de jeugd-
afdeling staan de boeken nu op 
thema: er zijn verschillende ‘ka-
mers’ ingericht met elk een ei-
gen sfeer. Een plattegrond ligt 
voor bezoekers klaar. Natuurlijk 
kan men ook medewerkers om 
hulp vragen. 

Regio - Videosurveillanten van 
Politie Zaanstreek-Waterland 
hebben afgelopen weekend met 
de onopvallende videosurveil-
lance-auto het verkeer gecon-
troleerd op onder meer. de N242, 
A9, N243, N246, N247, A8 en de 
A7 binnen de politieregio’s Ken-
nemerland, Zaanstreek-Water-
land en Noord-Holland Noord. 
Hierbij werden meerdere weg-
gebruikers aan de kant gezet 
die zowel voor zichzelf als voor 
anderen gevaarlijk weggedrag 
vertoonden. Vijf automobilisten 
met forse snelheidsoverschrij-
dingen werden aan de kant ge-
zet en kregen direct hun bekeu-
ring mee. Een automobilist reed 
144 km/uur waar een maximum 
snelheid geldt van 80-km/uur. 
De videosurveillanten vorderden 
zijn rijbewijs in.

Aan de kant

Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van volleybalvereniging 
Voluit ziet er als volgt uit. Woens-
dag 3 februari om 19.15 uur: The 
Setfighters HS 2 - Voluit HS 1 
en The Setfighters DS 3 - Voluit 
DS 6. Donderdag 4 februari om 
20.00 uur Smashing Velsen DS 1 
- Voluit DS 4 en om 21.00 uur Al-
batros DS 1 - Voluit DS 1. Vrijdag 
5 februari: Zaanstad DS 6 - Vol-
uit DS 2 om 19.15 uur. Zaterdag 
6 februari om 13.30 uur The Set-
fighters MC 1 - Voluit XC 1.

Aandacht voor vermiste en gevonden dieren

Leny Coppens 30 jaar betrokken 
bij Dierenbescherming IJmond

Uitgeest - In Uitgeest is zij een 
begrip. Wordt er een kat vermist, 
vindt men ergens een verdwaal-
de cavia of volièrevogel? Bel Le-
ny Coppens aan de Kuipersven-
straat nummer 10. Zij is al ruim 
dertig jaar betrokken bij de Die-
renbescherming IJmond en on-
derhoudt een goed contact met 
de dierenambulance Kennemer-
land in Heemskerk.
Vanaf 1983 heeft Leny in een 
multimap in de loop der jaren 
honderden vermiste dieren ge-
noteerd. In een andere multimap 
worden de gevonden dieren ver-
meld. “Helaas vergeten de men-
sen mij wel eens te bellen als hun 
kat of ander dier weer terecht is”, 

zegt zij. “Ook bel ik dan zelf wel 
even op.”  Zij houdt van katten, 
had er altijd maximaal vijf. Maar 
nu zij wat ouder is geworden 
heeft zij nog één. Het zijn voor-
al katten, die vermist worden. 
Daarnaast worden er ook konij-
nen, cavia’s, kanariepietjes, sier-
duiven en volièrevogels als ver-
mist opgegeven. Honden wor-
den niet vaak vermist. Leny reed 
vroeger op de dierenambulance 
Kennemerland, startte daar in ja-
nuari 1981. “Je moet dan wel een 
cursus dieren-EHBO hebben ge-
daan”, zegt zij. “Er worden name-
lijk ook geregeld dieren aange-
reden en dan moet je weten wat 
je moet doen. Het is net als bij 

Heemskerk - De kindervoor-
stelling ‘Van hier tot gunder’ 
gaat over oordelen en vooroor-
delen met pakkende en geesti-
ge teksten en prachtige zang ge-
bracht in een overtuigende een-
voud. Voor iedereen vanaf 6 jaar 
en ouder(s). Zaterdag 13 februa-
ri om 14.00 uur in Cultureel Cen-
trum de Cirkel. Reserveren: tel. 
0251 - 236942 of reserveren@
decirkel heemskerk.nl. (Foto: 
Maureen Birney).

Heemskerk - ‘Ethiopische 
Ogen’ is de titel van een fototen-
toonstelling die door Hans van 
Weydom wordt gehouden in De 
Cirkel in Heemskerk. 

Een vijftiental grote portretten 
gemaakt in de zomer van 2008, 
op een reis door Ethiopië, zul-
len te zien zijn. De tentoonstel-
ling loopt van 21 februari tot en 
met 4 april 2010. Meer informa-
tie: www.vanvanweydom.nl

Ethiopische ogen 
de mensen. Je moet eerst zor-
gen, dat het dier stabiel ligt en 
als het benauwd is, leg je het 
dier op zijn/haar zij. Indien nodig 
kan je het dier voorzichtig op-
pakken. Je zoekt vervolgens uit 
welke dierenarts er dienst heeft 
en belt de dierenambulance. Ik 
heb ook een cursus bij de Sop-
hia-vereniging gevolgd. Die ver-
eniging houdt zich bezig met de 
bescherming van dieren.
Allerlei opvangadressen  
De dierenambulance Kennemer-
land is actief in een behoorlijk 
grote regio: Castricum, Akersloot, 
Limmen, Uitgeest, Heemskerk, 
Beverwijk en Wijk aan Zee. Daar 
worden de gevonden dieren een 
paar dagen in observatie gehou-
den. Dieren worden ook wel naar 
de Stichting Zwerfdieren in Alk-
maar gebracht om te sociali-
seren. Hier krijgen zij alle aan-
dacht. Dan heeft Leny nóg een 
aantal opvangadressen, zoals 
het asiel in IJmuiden, waar een 
dierenarts met een eigen prak-
tijk in dienst is alsmede het Ker-
bert Dierentehuis in IJmuiden.  
Dit tehuis biedt hoofdzakelijk 
opvang aan zwerf- en afstands-
dieren. Deze dieren worden op-
nieuw geplaatst. Soms worden 
gevonden dieren niet opgehaald. 
Leny: “Dan zoek ik een goed te-
huis voor bijvoorbeeld een oude, 
zielige kat, die ik eigenlijk liever 
niet naar het asiel wil laten bren-
gen. Vaak vind ik dan wel weer 

Rechts van De Hertenkamp in Uitgeest worden watervogels geregeld 
bijgevoerd tijdens de vorstperiode. 

een nieuwe eigenaar/eigenares-
se. Ik maak ook altijd foto’s van 
de vermiste en gevonden dieren. 
Ook vond men eens een water-
schildpad op straat. Die heb ik 
toen naar de Schildpaddenop-
vang in Alphen aan de Rijn ge-
bracht. Eveneens was er eens 
een valkparkiet verdwaald. Die 
is toen door buitenvogels aange-
vallen. Vogels breng ik vaak zelf 
naar de Vogelopvang in Krom-
menie. De daar werkende Ann 
van Briemen heeft het met het 
weer gezond maken van de vo-
gels zó druk, dat zij nauwelijks 
aan nachtrust toekomt. Voor 
knaagdieren neem ik contact op 
met de knaagdierenopvang in 
Heiloo, die voor deze dieren een 
nieuw tehuis zoekt.
Voor alle dierenliefhebbers is 
het interessant om een telefoon-
bandje om de nek van het beest 
te hangen. Vrij nieuw is de chip 
met alle gegevens, die via een 
injectienaald in de nek van het 
dier wordt aangebracht. Via een 
centraal punt kijkt men het num-
mer na en is één en ander snel 
te traceren. Het moge duidelijk 
zijn: Leny is gek op dieren. Ook 
hield zij zich met andere vrijwil-
ligers bezig met het voeren van 
meerkoeten, eenden, zwanen en 
ganzen tijdens de vorstperiode. 
Zij versnippert dan brood van de 
vorige dag en voert bij met lof, 
sla en aardappelen in de schil. 
(Marga Wiersma).

Kindercabaret
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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
GEBOREN
Hidde Jurjen Bosma, zoon van 
A.H. Bosma en J.M. Jonker

Raads- en commissie-
vergaderingen
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

Kijk op Uitgeest
Lochem
Elk jaar vindt de zogenaamde ‘Lo-
chem-conferentie’ plaats. U hebt 
er waarschijnlijk nog nooit van ge-
hoord, maar onder burgemeesters 
in Nederland is het een begrip.  
De conferentie is vernoemd naar 
de gemeente waar het al tiental-
len jaren wordt gehouden. Deze 
week ben ik ook weer twee dagen 
in Lochem, mijn derde conferen-
tie. Vorig jaar hadden we een heel 
programma over rampen- en cri-
sisbestrijding en het jaar daarvoor 
ging over veiligheidsbeleid in het 
algemeen. Dit jaar gaan we het 
hebben over ‘de waan van de dag’. 
Onder andere de burgemeester 
van Culemborg is ook aanwezig. 
Hij zal met ons zijn ervaringen de-
len over de recente rellen in zijn 
gemeente.
Het zijn altijd leuke en leerzame 
dagen. Het is niet alleen het inte-
ressante programma waar je veel 
van leert. De vorige keren was er 
namelijk nogal wat te doen rond 
nieuwe wetten die op ons afkwa-

men vanuit Den Haag. Je krijgt in 
een korte tijd dan alle ‘ins’ en ‘outs’ 
van zo’n wet zodat je, weer terug 
in je eigen gemeente, er mee uit de 
voeten kunt. Maar wat vooral leuk 
en ook leerzaam is, is het contact 
met mijn collega-burgemeesters. 
Over en weer steek je veel van 
elkaar op. Over hoe je met zaken 
in je gemeente omgaat en hoe je 
problemen aan kunt pakken. Want 
van elkaars ervaring kun je leren.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Laat geen
sporen na.

Reken af met 
zwerfvuil!

Aftrap ophalen plastic afval
Onder het toeziend oog van een levensgrote ‘Plastic Hero’ heeft 
wethouder van Milieuzaken Piet Linnartz dinsdagochtend 2 febru-
ari op de Prinses Beatrixlaan de officiële starthandeling verricht 
voor het gescheiden ophalen van plastic afval in de gemeente Uit-
geest. De wethouder gooide de symbolische eerste zak met plas-
tic in een vuilniswagen van afvalverwerkingsbedrijf GP Groot. 
Daarmee werd na een lange voorafgaande informatiecampagne 
het ophalen van plastic in Uitgeest een feit.

Dinsdag 2 februari was de eerste 
dag dat in heel Uitgeest (behalve in 
De Koog) inwoners hun plastic afval 
op straat kwijt konden in de spe-
ciale verzamelzakken die huis aan 
huis bezorgd zijn. De zakken met 
inhoud konden worden aangeboden 
op de plaatsen waar normaal ook de 
rolcontainers voor gft en restafval 
staan. De inzameling verliep goed, 
al had de harde wind nogal wat zak-
ken van de verzamelplekken weg-
geblazen. Wethouder Linnartz: ‘Het 
is daarom van belang dat mensen 
de zakken niet al de avond tevoren 
aan de straat zetten, want dat geeft 
de wind te veel kans om er een rom-
meltje van te maken.’
Op dinsdag 9 februari komt De Koog 
voor het eerst aan bod. Wie thuis 
geen verzamelzakken heeft ontvan-
gen, kan op het gemeentehuis of de 
gemeentewerf (Molenwerf 27) een 
setje van tien stuks gratis afhalen. 
De verzamelzakken worden eens per 

maand door GP Groot opgehaald. 
Volgende maand gebeurt dat weer 
op dinsdag 2 maart (in heel Uitgeest 
behalve De Koog) en op dinsdag 9 
maart (in De Koog). Verzamelzak-
ken die niet doorzichtig zijn, mogen 
door GP Groot niet worden meege-
nomen. Gebruik dus vooral de door 
de gemeente verstrekte verzamel-
zakken. De reden is dat het vervui-
len van het plastic afval met zaken 
die daar niet in thuis horen, zoveel 
mogelijk wordt vermeden om de re-
cycling niet te bemoeilijken.
De kosten voor het gescheiden op-
halen van plastic afval kunnen naar 
verwachting deels worden betaald 
uit de besparing die wordt bereikt 
door het aanbieden van minder afval 
bij de vuilverbranding. Daarnaast 
ontvangt de gemeente een bedrag 
van 475 euro per 1.000 kilo ingeza-
meld plastic. De winst is uiteindelijk 
voor het milieu: de uitstoot van CO2 
kan aanzienlijk worden beperkt.

Achtererven
De Kleis
Dinsdag 9 februari is er in de 
hal van het gemeentehuis een 
informatieavond over de plan-
nen voor bebouwing op de ach-
tererven van De Kleis. De avond 
begint om 20.00 uur, is voor 
iedereen toegankelijk en wordt 
voorgezeten door wethouder Piet 
Linnartz. De direct-betrokkenen 
zijn persoonlijk uitgenodigd.
Wethouder Linnartz zal ingaan op 
de laatste stand van zaken en onder 
meer uiteenzetten wat de standpun-
ten van de gemeente zijn ten op-
zichte van de plannen.

Kiezen
op de markt
Op de markt aan de Prinses Beatrix-
laan wordt deze week een stand be-
mand door redacteuren van Dagblad 
Kennemerland. De krant schenkt 
speciaal aandacht aan de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen. Door 
het beantwoorden van vragen en het 
bieden van informatie over partijen 
en partijprogramma’s bedoelt de re-
dactie van het dagblad Uitgeesters 
te ondersteunen bij het bepalen van 
hun keuze op woensdag 3 maart a.s.



Velsertunnel 
één nacht dicht
De Velsertunnel wordt in de 
nacht van zaterdag 27 februari 
(23.00 uur) tot zondag 28 febru-
ari (07.00 uur) afgesloten voor 
alle verkeer, met uitzondering 
van het openbaar vervoer en de 
hulpdiensten.

Nieuwe bomen in De Koog
In De Koog moet binnenkort een aantal grote bomen het veld ruimen. Evenals een jaar geleden gaat 
het om Canadese en Italiaanse populieren. Als gevolg van snelle groei zijn de bomen in een zodanig 
slechte conditie dat ze een risico vormen voor wandelaars, spelende kinderen en gebouwen. Ook 
op de hoek van de Populierenlaan en de Geesterweg moeten om die reden bomen verdwijnen. Waar 
mogelijk zorgt de gemeentelijke buitendienst voor herplant.

In verstedelijkt gebied is het noodzakelijk om Cana-
dese populieren na een levensduur van 25 à 30 jaar te 
kappen. Deze boomsoort ontwikkelt zware takken, die 
niet met de stam vergroeien en bij sterke wind onver-
wacht kunnen afknappen. De afgelopen jaren is dat in 
De Koog al enige keren gebeurd.
Om ongelukken te voorkomen wordt binnenkort be-
gonnen met het verwijderen van bomen in de volgende 
straten: Melis Stokelaan (drie Canadese populieren), Ple-
vierstraat (twee Canadese populieren), Koperwiekstraat 

(drie Canadese populieren), Geesterweg/Populierenlaan 
(drie wilgen).
Op de Melis Stokelaan worden drie zomereiken te-
ruggeplant en drie amberbomen. Op de Plevierstraat 
werden uit voorzorg in de jaren 2008-2009 al iepen 
geplant om de komende kap op te vangen. De Koper-
wiekstraat krijgt geen vervangende bomen omdat de 
overige beplanting al voor voldoende groen zorgt. Op 
de hoek Geesterweg/Populierenlaan komt één beeldbe-
palende beuk.

De afsluiting is noodzakelijk om 
het verouderde tunnelsysteem met 
spoed te vervangen. Het gaat om 
voorzieningen voor de hoogtedetec-
tie, camera’s, signalering enz. Om de 
afsluiting op te vangen worden om-
leidingen ingesteld via onder meer 
de Wijkertunnel en het Rottepolder-
plein. De maximale vertraging zal 
volgens Rijkswaterstaat 20 minuten 
bedragen.

VErGADErInG COmmIssIE AlGEmEnE ZAKEn En FInAnCIën
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op donderdagavond 4 februari in de raadzaal van het ge-
meentehuis, Middelweg 28. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en 
op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel akkoord te gaan met de begroting 2010 van de Stichting 
Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland

- Vaststelling handhavingsbeleid omgevingsrecht op grond van de Wabo
- Voorstel vaststelling Economische Visie IJmond 

VErGADErInG WmO-ADVIEsrAAD
De Wmo-adviesraad houdt een openbare vergadering op maandag-
avond 8 februari 2010 in de Kleine Commissiekamer van het gemeen-
tehuis. De vergadering begint om 19.30 uur en op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

- Toelichting door Stichting Thuiszorg Gehandicapten
- Ontwikkelingen prestatieveld mantelzorg
- Voortgang Centrum voor Jeugd en Gezin (IJmond)
- Pakketmaatregel AWBZ: gevolgen in Uitgeest en omgeving

VErGADErInG COmmIssIE BEZWAAr- En BErOEPsChrIFtEn
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een openbare ver-
gadering op maandagavond 15 februari 2010 in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Middelweg 28. De vergadering begint om 19.30 uur en 
op de agenda staat:
- een bezwaarschrift tegen het besluit van Burgemeester en Wet-

houders van 14 december 2009, waarbij een bouwvergunning
wordt geweigerd voor de verbouw van het pand Meldijk 30.

VErOrDEnInG En tArIEVEn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend, dat in een openbaar register is opgenomen, en met ingang van 
vandaag bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Middelweg 28, Uit-
geest, voor eenieder ter lezing is neergelegd en in afschrift tegen be-
taling der kosten verkrijgbaar is:

1. het besluit van de Gemeenteraad d.d. 28 januari 2010, nummer
R2009.0085, houdende de vaststelling van de Verordening Anti-
discriminatievoorzieningen. Deze verordening stelt regels omtrent
de inrichting van een antidiscriminatievoorziening en de uitvoering
door die voorziening van de taak als bedoeld in het eerste lid onder
a van artikel 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzie-
ningen. Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2010.

2. het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2010, nummer
R2010.0003, houdende het vaststellen van de tarieven van de 
onroerende zaakbelastingen 2010. Deze wijziging treedt in werking
op 1 januari 2010.

3. het besluit van de Gemeenteraad d.d. 28 januari 2010, nummer 
R2010.0009, houdende het vaststellen van de 1e wijziging van
de Tarieventabel 2010, behorende bij de Legesverordening 1997.
De wijziging heeft betrekking op het jeugdtarief voor een Neder-
landse identiteitskaart aan personen onder de 14 jaar. Deze wijzi-
ging treedt in werking op 1 januari 2010.

Uitgeest, 4 februari 2010

VErGunnInG COllECtEs

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vergunning is ver-
leend voor het houden van een collecte in 2010 aan de onderstaande 
instanties:

Periode Instantie
19 t/m 25 september Nierstichting Nederland
10 t/m 16 oktober Nederlandse Brandwonden Stichting
7 t/m 13 november Alzheimer Nederland

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

OntVAnGEn BOuWAAnVrAGEn

B1 2010-001 Sternstraat 2a Uitbreiden geplande woning
B1 2010-002 Benningskamplaan – Aan de Kromme Sloot
  Oprichten verkeersbrug
BR 2010-004 Wethouder Zonneveldstraat 20 Vergroten woning 

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

AFGEGEVEn BOuWVErGunnInGEn

Verzenddatum
03-02-2010 Langebuurt 55/ Kuiperspad 4 Geheel oprichten woning

03-02-2010 Meldijk 36 Geheel veranderen
  voorgevel en zijgevels

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

AFGEGEVEn BOuWVErGunnInG mEt OnthEFFInG
VAn hEt BEstEmmInGsPlAn

Verzenddatum
03-02-2010 Schevelstraat 32 Betrekken balkon bij woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. 
Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzenddatum van het 
besluit te worden gericht aan de Arrondissementsrechtbank, sector 
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Indien onverwijlde spoed dat vereist, bestaat tevens de mogelijkheid 
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank.


