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Het verhaal van een tas
Uitgeest - De tas van Els Snabi-
lie-Snoeck uit Uitgeest maakt al-
lerlei avonturen mee. Soms ver-
dwijnt de tas jaren om dan weer 
plotseling op te duiken. “Verle-
den week werd ik gebeld door 
het Medisch Centrum Alkmaar”, 
vertelt Els. “Ze hadden mijn tas 
gevonden. Op zich geen wereld-
nieuws, maar het was wel ruim 
zes jaar geleden dat de tas ont-
vreemd werd toen ik in het zie-
kenhuis was opgenomen.” Twee 
maanden daarvoor was de tas 
ook al even weg. “Tijdens een 
vakantie bezochten we een tuin 
en daar had ik hem per onge-
luk laten staan. Toen we daar 
na enige tijd achterkwamen, be-
vond de tas zich niet meer op de 
plek waar ik hem had achterge-
laten. De eerlijke vinder had hem 
in een soort brievenbus gedaan. 

Daar lag ook een gastenboek 
waarin ik een bedankje heb ge-
schreven.” De technische dienst 
in het MCA trof de tas dit keer 
aan in de ruimte boven het pla-
fond in een toilet. “Precies onder 
de afdeling waar ik lag. Mijn dag 
kon niet meer stuk toen het MCA 
mij belde. Er zat alleen maar een 
Univépasje, een tube crème en 
een geurdoekje in de tas, maar 
de technische dienst heeft mij 
toch op kunnen speuren.”  

Floor kan heel goed voorlezen
Uitgeest - Floor Glorie uit Uit-
geest kan heel goed voorle-
zen! Net zoals Chris Mostert uit 
Heemskerk en Amber Andres uit 
Beverwijk. 
Dat bleek tijdens de voorron-
de van de nationale voorlees-
wedstrijd die zaterdag gehouden 
werd in de bibliotheek Heems-
kerk. Elf kinderen uit groep 7 en 
8 hadden de wedstrijd op hun 
school gewonnen en kwamen nu 
strijden voor een plaats in de vol-
gende ronde.
De deelnemers kwamen uit Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest. 
Er deed maar een jongen mee 
aan de wedstrijd; Chris Mostert 
en hij viel meteen in de prijzen. 
De drie gelukkigen hebben nog 
een lange weg te gaan. Ze moe-
ten zich nog door de kwartfinale 
en provinciale finale heen knok-
ken voordat ze in de landelijke fi-
nale staan.  V.l.n.r.: Amber uit Beverwijk, Floor uit Uitgeest en Chris uit Heemskerk 

Concert Margriet Eshuijs
Uitgeest - De Zwaan Cultureel 
organiseert op vrijdag 13 maart 
een concert van zangeres Mar-
griet Eshuijs. Een toegangskaart 
kost 17,50 euro. Vrienden van de 

Zwaan Cultureel betalen 15,00 
euro. Het aantal toegangsplaat-
sen is beperkt. De kaarten zijn 
uitsluitend te koop bij boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139. 

Celstraf voor mishandeling 
conducteurs station Uitgeest
Uitgeest - De rechtbank in 
Haarlem heeft vrijdag een ge-
vangenisstraf van anderhalf jaar, 
waarvan negen voorwaarde-
lijk, opgelegd aan een 20-jarige 
Haarlemmer. Hij kreeg deze straf 
voor het mishandelen en bedrei-
gen van twee hoofdconducteurs 
op het station van Uitgeest en 
de bedreiging van een conduc-

teur in Zandvoort. Het vonnis is 
conform de eis van justitie. In au-
gustus 2007 schopte de man een 
vrouwelijke conducteur in haar 
buik en bedreigde haar colle-
ga met de dood. De man is ver-
slaafd aan drugs en alcohol. Hij 
moet van de rechter gedwongen 
worden behandeld in een afkick-
kliniek. 

Gratis kaarten 
Uitgeest - Samen een dagje 
gratis naar de Huishoudbeurs. 
Anita v.d. Veen en Floor Priem uit 
Uitgeest hebben ieder twee vrij-
kaarten gewonnen. De kaarten 
worden thuisgestuurd. 
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 7 februari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger kapelaan Ka-
leab.
Zo. 8 februari 9.30 uur: Ge-
zinsviering m.m.v. De Sterre-
tjes. Voorganger kapelaan Kale-
ab. Voorstellen eerste communi-
cantjes.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. Elke vrijdag-
morgen van 9.30-11.30 uur is de 
kerk open voor bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 7 februari 19.00 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Zo. 8 februari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. themakoor 
Wijk aan Zee. Voorganger kape-
laan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.
Protestantse Gemeente Cas-

tricum
Zo. 8 februari Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. D. M. Beitler. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. B. 
Appers.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 8 februari 10.00 uur: Jan Smit 
uit Zeist. Tijdens de dienst is er 
kinderopvang: crèche voor ba-
bies en peuters. Verschillende 
kinderdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 8 februari: Pastor André We-
sche.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 8 februari 10.00 uur: Ds. Bou-
ma.

H. Cornelius Parochie Lim-

Kerkdiensten

men
Vrij. 6 februari 9.30 uur: Woord- 
en communieviering in de pasto-
riezaal. Voorganger pastor J. Ol-
ling. Koffiedrinken in de Pius.
Za. 7 februari 19.00 uur: Woord- 
en communieviering met litur-
gisch koor. Voorganger pastor H. 
Hudepohl.
Zo. 8 februari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Voorganger pastor J. Veldt.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 7 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met aquariuskoor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.
Zo. 8 februari 10.00 uur: Familie-

viering met kinderkoor. Voorgan-
ger pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Do. 5 februari 19.00 uur: Sacra-
mentslof.
Vrij. 6 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 7 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering.
Zo. 8 februari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo.
11.00 uur: Voorstelviering van de 
kinderen voor hun eerste com-
munieviering.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Castricum - Volgende gast bij 
de 100 van Castricum is Bep Mo-
kry. De uitzending zal op donder-

Jubileumjaar Dijk en 
Duin donderend gestart
Castricum - Op een groot 
scherm steeg, met beeld én over-
donderend geluid, een space-
shuttle op waaruit de boodschap 
100 jaar Dijk en Duin kwam. Het 
jubileumjaar van Dijk en Duin is 
officieel gestart. 
Na twee korte toespraken van 
de voorzitter van de Raad van 
Bestuur, Frits Verschoor, en be-
stuurder Hans de Veen, werd het 
jubileumboek overhandigd aan 
de heer Bot, vertegenwoordiger 
van de provincie, en aan A. Em-
mens-Knol, burgemeester van 
Castricum. De provincie was een 
speciaal genodigde omdat het 
begin 1900 het huidige terrein 
Duin en Bosch heeft gekocht 
voor 52.700 gulden. Bijzonder 
was dat twee nazaten van de 

eerste geneesheer-directeur, dr. 
Jacobi, in de zaal zaten. 
Cabaretière Karin Bruers kreeg 
de lachers op haar hand met 
korte interviews waarin ze de 
speechgevers ludiek bevroeg. Zij 
was daarna ook de quizmaster 
die een groep van zo’n 40 mede-
werkers die 25 jaar of langer in 
dienst waren vragen stelde. Uit-
eindelijke winnaar werd Frank 
Jongbloed die 42 jaar in dienst 
is en ondertussen vele verschil-
lende functies heeft vervuld. Het 
hele jaar zijn er jubileumactivitei-
ten. Op 14 februari lezingen over 
de historie van Duin en Bosch 
inclusief een rondleiding over 
het terrein. Op de website www.
dijkenduin.nl staat een actueel 
overzicht. 

Concert Vredeburgers
Limmen - Het gemengd koor De 
Vredeburgers onder leiding van 
Gerard Leegwater geeft op zon-
dag 15 februari een gevarieerd 
middagconcert in de Cornelius-
kerk te Limmen. Aan dit concert 
wordt medewerking verleend 
door de sopraan Sabine Kirsten 
en de tenor Hans van Dijk. Jan-
neke Koetsier begeleidt de so-
listen en het koor aan de vleu-
gel tezamen met een instrumen-
taal ensemble. De Vredeburgers 
brengen traditiegetrouw licht 
klassieke koorwerken, toegan-
kelijk voor een breed publiek. Zij 
onderscheiden zich door het ac-

cent op operamuziek te leggen. 
Op het programma staan onder 
andere een selectie uit de opera 
l’Anima del filosofo van Joseph 
Haydn, liederen uit de opera La 
Sonnambula van Vincenzo Belli-
ni en uit het Singspiel Rosamun-
de van Franz Schubert. Ook wer-
ken van Guiseppe Verdi worden 
gezongen onder andere Het Sla-
venkoor uit de opera Nabucco.
De aanvang van het concert 
is 15.00 uur. De entreeprijs be-
draagt 10,00 euro. Kaarten be-
stellen: 072-5052087/5052235 of 
op de middag van het concert bij 
de  ingang van de kerk.  

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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HUiSARtSEn CAStRiCUM, 
LiMMEn, AKERSLOOt En 
UitGEESt
Avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Lezing kus in de kunst
Limmen - Een lezing van cul-
tuurhistoricus Jan Melkert over 
de betekenis van de kus in de 
kunst vindt plaats op vrijdag 13 
februari in Vredeburg. De bij-
eenkomst wordt georganiseerd  
door Limmen Cultuur. 
Jan Melkert vertelt: “Liefdeskus-
sen, de kus van moeder en kind, 
mythologische kussen, devote 
kussen tussen moeder Maria en 
haar kind Jezus, wellustige kus-
sen, de Judaskus, afscheidskus-
sen en de handkus. In de kunst 
komen al deze vormen van con-
tact tussen man en vrouw, moe-
der en kind voor, van de klassie-
ke oudheid tot aan onze postmo-
derne tijd. Ook in de materialen 
en vormen zien we een grote di-
versiteit; een caleidoscoop van 
stijlen trekt voorbij in deze le-
zing. Tevens ga ik in op de ken-
merken van die periode of stro-
ming, zodat deze lezing tevens 

een korte geschiedenis is van de 
kunst.” 
Aanvang van de lezing is 20.15 
uur, de entree bedraagt 6,00 eu-
ro. Kaarten zijn te bestellen op 
tel.: 072 5052235 of per e-mail: 
limmencultuur@hotmail.

Bakkerij met reggae in café City
Castricum - Op zaterdag 7 fe-
bruari treedt Sun Fire Souls op 
voor de Bakkerij. De band speelt 
een reggaestijl met een eigen 
draai. Sun Fire Souls heeft in-
middels twee albums uitge-
bracht en uitgebreid getoerd in 

Europa, Nieuw Zeeland en Au-
stralië. Ook dj’s Wino en Dread-
win draaien reggae. De Bakke-
rij is deze avond gast in café Ci-
ty, Dorpsstraat 22A in Castricum. 
Aanvang 22.00 uur, de entree is  
gratis. 

Programma 5 feb t/m 11 feb 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Benjamin Button”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Spion van Oranje”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Un Secret”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

“Madagascar 2”
woensdag 14.00 uur 

“Kikkerdril”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

“Oorlogswinter”
woensdag 14.00 uur 

“BOLT (NL)”

Met Paul de Leeuw
Première Spion van Oranje
Spion van Oranje, met onder 
meer Paul de Leeuw, Nelly Frij-
da en Najib Amhali, is een actie-
komedie van Tim Oliehoek. Paul 
de Leeuw speelt couturier Fran-
çois die een terroristische aan-
val van zijn tweelingbroer Bru-
no moet verijdelen. Als Neder-
land wordt bedreigd door de ter-
roristische tweelingbroer van de 

onhandige couturier, is François 
de enige die het land kan red-
den. François moet de plaats van 
zijn broer, Bruno, innemen om 
hem te stoppen. Hij wordt in de-
ze missie bijgestaan door gehei-
magenten Mustafa en Lena. Het 
is echter nog maar de vraag of 
François zelf niet meer schade 
aanricht dan zijn broer. 

Kikkerdril
Kikkerdril is een kinderfilm van 
Simone van Dusseldorp waar-
in het jongetje Max op zoek gaat 
naar kikkerdril voor zijn broer 
Jannes, wiens amandelen wor-
den geknipt. Max gaat daarom 
een nachtje bij zijn oma logeren. 

Jannus wil dat Max kikkerdril 
voor hem meeneemt naar het 
ziekenhuis, anders zal hij nooit 
meer praten. Max loopt weg en 
gaat in de natuur op zoek naar 
kikkerdril. Onderweg komt hij 
Jesse tegen die dierenverpleeg-
ster wil worden. Max vertelt haar 
over zijn zoektocht en Jesse be-
sluit met hem mee te gaan. Ze 
vallen van het ene avontuur in 
het andere: ze zien een rups die 
gek loopt, ontmoeten een wees-
jongen die hen leert koeien te 
melken, een meisje dat varkens 
aait en ze komen oog in oog te 
staan met een vos en een hert! 
Lukt het Max en Jesse ook om 
kikkerdril te vinden? 

Speelse kinderopvang
Castricum - Saskia Lammers en 
Marrit Posthumus organiseren in 
de voorjaarsvakantie twee dagen 
vakantieactiviteiten in combina-
tie met dagopvang. Dinsdag 17 
februari gaan zij met de kinde-
ren koken. Donderdag 19 febru-
ari is het thema circus. Dit bete-
kend schminken, verkleden, cir-
cuskunstjes leren en een mooie 
voorstelling maken voor alle ou-

ders. De activiteiten worden ge-
organiseerd in de kantine van 
CSV, de handbalvereniging, op 
Wouterland. De opvang is tussen 
8.30 uur en 18.00 uur. De kosten 
zijn 15,00 euro per dag. 

Opgeven kan via een inschrijf-
formulier. Voor meer info bel: 06-
44804299 of 06-45304555. Of 
mail saskialammers@casema.nl.

Veranderend gedrag bij dementie
Castricum - ‘Veranderend ge-
drag bij dementie, hoe ga je er-
mee om?’ Dat is het onderwerp 
in het Alzheimercafé dat plaats-
vindt in serviceflat Sans Souci op 

dinsdag 10 februari van 19.30 
uur tot 21.00 uur. Iedereen is 
welkom, de toegang én het eer-
ste kopje koffie zijn gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig.

Limmen - Basisschool Het Kleu-
renorkest is een algemeen bij-
zondere basisschool voor Na-

Kleurenorkest tuurlijk Leren. Er wordt een open 
ochtend georganiseerd voor be-
langstellenden op 11 februari 
vanaf 9.30 uur. Het adres is Oos-
terzijweg 8 in  Limmen. 

Limmen - Zaterdag 14 februari 
organiseert carnavalsvereniging 
de Uylenspieghels haar jaarlijk-
se feestavond voor de 45+ van 
Gorteldonk in de Burgerij. De-
ze avond zal in het teken staan 
van het jaarthema ‘Griezelig ge-
zellig’. Het is bovendien Valen-
tijnsdag dus de liefde speelt 
ook een rol. De deuren gaan om 
20.00 uur open. Burgemeester A. 
Emmens-Knol is ook weer aan-
wezig om Prins Tyl XIII de sleu-
tel te overhandigen, zodat hij tij-
dens de carnavalstijd in Gor-
teldonk de scepter kan zwaaien. 
De muziek is deze avond in han-
den van Patrick Bouquet & Mar-
cel en de gasten worden getrak-
teerd op verrassingsacts. Later 
op de avond is er een loterij. De 
toegang is gratis. Wie slecht ter 
been is kan gebruikmaken van 
de breng- en haalservice. Opge-
ven bij de familie de Groot 072-
5054315 en familie de Wildt 072-
5054327. 

Vrijdag 13 februari start de voor-
verkoop van de discokaarten 
vanaf 20.30 in Conquista. De dis-
co is op 22 februari. vanaf 20.30 
uur in De Burgerij met medewer-
king van dj Harold van Event4all. 

Spookachtige 
45+ Valentijn

Castricum - De politie heeft zes 
jongens in de leeftijd van 17 tot 
19 jaar uit Castricum, kunnen 
aanhouden. Een getuige bel-
de 112 en de politie was snel ter 
plaatse. De jongens waren bezig 
met het plegen van vernielingen 
op en rondom de Uitgeesterweg. 
Zij werden verhoord en krijgen 
een proces-verbaal. 

Zes vernielers 
aangehouden

Castricum - Samen een dag-
je gratis naar de Huishoudbeurs. 
Dat kunnen Emma Bussing en C. 
de Ruyter-Lute, beiden uit Cas-
tricum en Jeanette Castricum uit 
Limmen. “Lekker samen mut-
sen”, zoals een van de inzenders 
een bezoek aan de beurs noem-
de. Zij hebben allen twee vrij-
kaarten gewonnen, die worden 
thuisgestuurd. 

Winnaars naar 
huishoudbeurs

Regio - Marco Antoni uit Castri-
cum won de vorige wedstrijd. Op 
6 februari om 20.00 uur houdt de 
Egmondse Foto Amateur (DEFA) 
haar derde wedstrijdavond van 
dit seizoen. Het onderwerp voor 
deze avond is vrij. Wie ook ge-
interesseerd is in fotografie en 
eens de sfeer wil proeven bij DE-
FA kan komen kennismaken of 
een kijkje nemen op www.foto-
clubegmond.nl. Het adres is in  
Het Gebouw, Trompstraat 2 in 
Egmond aan Zee. 

Fotowedstrijd voor amateurs
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Uitgeest klopt Assendelft
Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest hebben Assendelft met 
2-1 verslagen. Het duel verliep 
zeer sportief. De speelsters van 
Uitgeest moesten in het begin 
even wennen. Aanvoerder Shari 
Breetveld: “Na een lange tijd niet 
te hebben gevoetbald was dit 
weer even wennen, en we moes-
ten ook nog op kunstgras spe-
len. Maar we begonnen goed en 
kregen veel kansen alleen gin-
gen die er niet in.”
Maar Uitgeest bleef hard wer-
ken en daarvoor kwam de belo-
ning vlak voor rust. In de laatste 
vijf minuten kwam er een doel-
punt van Marjorie Tor en daar 
vlak achteraan was het Sabi-
ne Admiraal die de keeper van 
Assendelft versloeg. Breetveld: 

“We gingen dus met 2-0 de rust 
in, en dat gaf een goed gevoel. 
We moesten alleen zorgen dat er 
geen terugval zou komen.”
Breetveld hoefde niet bang te 
zijn want ook in de tweede helft 
bleef het team doorgaan met ja-
gen Maar er kwamen geen doel-
punten meer voor Uitgeest om-
dat de keepster van Assendelft 
een engeltje op de lat had zit-
ten. Verschillende mooie acties 
gingen net naast of over. Assen-
delft scoorde zowaar ook nog 
een keer, en dat bracht de eind-
stand op 2-1. 

De vrouwen van Fc Uitgeest heb-
ben ook de oefenwedstrijd tegen 
Hellas Sport gewonnen in Zaan-
stad met 0-2. 

Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest ziet er als volgt uit. 
Donderdag 5 februari 20.00 uur: 
dartcompetitie. 

Vrijdag 6 februari 20.00 uur dart-
competitie, de RZVV SNS Regio-
bank Competitie met om 19.30 
uur Patina Valbeveiliging-Haazz.
nl, 20.10 uur Unibet.com-De 
Buurvrouw, 20.50 uur De Bon-
te Vivant 2- Tesselaar, 21.30 uur 
Autoschade Zonneveld-Piet Put-
ter Bouw, 22.10 uur: Rotho Hou-
ten Vloer- Sporthal de Zien, 22.50 
uur KMU Sierhekken-Vlaggen-
koning. 
Zaterdag 7 februari 9.30 uur 
zaalhockey. 13.30 uur basketbal-
competitie. 20.00 uur tennistoer-
nooi familie Vonk. 

Zondag 8 februari 10.00 uur 
jeugddarten. 14.00 uur korfbal. 
Maandag 9 februari 20.30 uur 
KNVB zaalvoetbal De Zien. 

Programma Sport- 
en Tenniscentrum

Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Voluit is als volgt. 
Woensdag 4 februari ZTS HS 1 
- Voluit HS 1 19.15 uur. Donder-
dag 5 februari Odin DS 5 - Vol-
uit DS 4 19.30 uur. VIP DS 3 - 
Voluit DS 5 20.00 uur, VIP HS 5 
- Voluit HS 2 20.00 uur. Vrijdag 
6 februari Zaanstad DS 7 - Vol-
uit DS 2 19.15 uur. NIVO DS 3 - 
Voluit DS 3 19.30 uur. NIVO DS 1 
- Voluit DS 1 19.30 uur. Zaterdag 
7 februari Compaen XB 1 - Vol-
uit MB 1 9.00 uur. Voluit MB 2 - 
VCC’92 MB 1 10.30 uur. 

Volleybal Voluit

Rustig weekend
voor MHCU 
Uitgeest - Geen hockey het 
afgelopen weekend bij MHCU. 
De weersverwachting was dus-
danig slecht dat de competitie-
leiding van de KNHB het gehe-
le programma voor het week-
end had afgelast. 
Zaterdag is de laatste speeldag 
in de midwintercompetitie. 

Turnsters Unitas door 
naar volgende ronde 
Uitgeest - Zondag 1 februari 
was de turnfinale voor de 4e di-
visie afdeling Zuid die werd ge-
houden bij Turnace Gymnastics 
in Amsterdam. In de eerste wed-
strijd was het jeugdturnster Se-
rena Pirovano die meedeed. Zij 
behaalde een 21e plaats met 
drie  zevens en voor haar balk-
oefening een 8.95. Zij plaatste 
zich niet door naar de district- 

of regiowedstrijden. In de der-
de wedstrijd was Pupillen 2 turn-
ster Adaja Plinck weer de beste 
en zij plaatste zich wel voor bei-
de wedstrijden. Zij werd eerste 
met onder andere het hoogste 
cijfer op vloer (8.85) Bij de Se-
nioren wisten alleen Erica Eel-
tink en Tanya Zindel zich door 
te plaatsen. Erica wist een vijf-
de plaats te behalen door alle-

Berliner Editie: x     Documentnaam: x

  
Nieuw! ‘N maaNdelijkse verrassiNg !!
Als creatieve bakker bakken we voortaan “Het Broodje van de 
Maand”, oftewel ‘n hele maand lang genieten van iets aparts....

Februari: keNiabroodje met mokka  2, 75 !!
kokoskoekeN
van woensdag tot woensdag per pakje  2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:
wiNtersNit
zó lekker..... van  8,50 voor  7, 50 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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** www.bakkerijputter.nl **

Korfballers Stormvogels 
kunnen weer juichen
Uitgeest - Na een paar moeilijke 
weken heeft Korfbalvereniging 
Stormvogels weer haar echte 
gezicht laten zien. De zware uit-
wedstrijd tegen SDO (Hillegom) 
,dat op de tweede plek van de 
ranglijst staat, werd met 11-18 
gewonnen. Vooraf wist Stormvo-
gels dat het moeilijk zou worden. 
Speler De beginfase was voor de 
Hillegommers. Gerard Valkering: 
,”SDO had twee goede schut-
ters bij elkaar gezet, deze wa-
ren goed voor zeven van de elf 
doelpunten. Deze heren scoor-
den ook de eerste twee doelpun-
ten zodat we eerst met 2-0 ach-
ter kwamen.” Maar de Uitgees-
tenaren kwamen ijzersterk terug. 
Valkering: “We lieten goed spel 
zien en namen daarmee afstand 
van de slechte vertoningen van 

de afgelopen weken. De achter-
stand hebben we omgebogen in 
een 2-4 voorsprong door vier af-
standschoten (Eva, Mark, Eveli-
ne, Jord).’ Na de 3-4 wist Storm-
vogels door te stomen naar 3-6. 
Maar SDO kwam terug  tot 5-
6. Valkering: “Voor rust hebben 
we de marge weer vergroot tot 
6-9.” In de eerste minuut na rust 
kon Stormvogels een gat van vier 
punten slaan. Valkering: ,Deze 
marge hebben we goed vastge-
houden en tussen de 22e en 27e 
minuut uitgebouw naar 10-18. 
Een laatste afstandsschot resul-
teerde in de eindstand van 11-
18.” Na afloop was het natuur-
lijk tid voor een klein feestje bij 
Stormvogels. Stormvogels speelt 
zaterdag 7 februari thuis tegen 
Atlantis.  

maal achten te turnen, waaron-
der een 8.60 voor haar balkoefe-
ning. Tanya Zindel werd zeven-
de met haar turnresultaten. Haar 
vloeroefening werd beloond met 
een 8.70. Fabienne Raap en Eve-
lien Schouten gaan alleen door 
naar de regiowedstrijden. 

Fabienne Raap turnde een totaal 
van 32.30 met onder meer een 
8.60 voor haar balkoefening en 
werd 12e. Evelien Schouten had 
wat tegenslag en werd uit einde-
lijk 16e, maar behaalde wel een 
8.40 voor haar balkoefening, on-
danks een val. 

Uitgeest - De politie heeft in de 
nacht van zaterdag op zondag 
rond 4.00 uur vier Beverwijkers 

Vandalisme en Heemskerkers aangehouden 
in de leeftijd van 17 tot en met 23 
jaar, op verdenking van het ple-
gen van meerdere vernielingen 
aan auto’s en abri’s in Heems-
kerk. Na een melding van ver-

nieling trof de politie het vier-
tal  aan. Ze werden aangehou-
den en ingesloten op het poli-
tiebureau. Aangifte doen kan bij 
de politie IJmond-Noord via tel.: 
0900-8844.
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Opknapbeurt Zeeveld 
door schildersleerlingen
Bakkum - Leerlingen van Espeq 
schildersopleidingen uit Heer-
hugowaard en vrijwilligers van 
Stichting Jan XVII geven deze 
weken het interieur van Duin-
boerderij Zeeveld aan de Noor-
derstraat in Bakkum een face-
lift. In Zeeveld is monastiek cen-
trum Jan XVII gevestigd, een oe-
cumenische woon- en werkge-
meenschap die de kloosterregel 
van Benedictus met nieuw elan 
hoopt te bezielen. Gasten kun-
nen hier terecht voor stilteda-
gen. “We hebben een prachtig 
complex, en een al even mooie 
missie” zegt de directeur van 
het centrum, Thomas van Kleef. 
“Maar omdat we kerkelijk niet 
gebonden zijn, is het vrijwel on-
mogelijk om fondsen te werven 
om ons werk te ondersteunen 
en het gebouw te onderhouden. 
Ieder dubbeltje moet twee keer 
worden omgedraaid voordat het 
kan worden uitgegeven. Daarom 
zijn we erg blij dat Espeq ons te 
hulp is geschoten.”

Behalve met het aanbrengen 
van brandwerende deuren in het 

slaapverblijf zijn de leerlingen  
druk in de weer met het installe-
ren van nieuwe verlichting. Voor 
de renovatie van Zeeveld werd 
een kleurenschema ontworden 
dat recht moest doen aan zo-
wel het karakter van de boerde-
rij als aan de doelstelling van de 
stichting. Daarbij werd samen-
gewerkt met ontwerpster en illu-
stratrice Hannah Tofts. De leer-
lingen worden begeleid door Jan 
Weda van Weda Schilders. Aan-
nemer Ton Borst van A.C.Borst 
Bouw legde de contacten tussen 
Zeeveld en Espeq. Duinboerderij 
Zeeveld staat sinds vorig jaar op 
de monumentenlijst van de ge-
meente Castricum. 

Sommige werkzaamheden aan 
de boerderij komen sindsdien 
in aanmerking voor een kleine 
gemeentelijke subsidie. Voor de 
herinrichting van de tuinen van 
Zeeveld, waarmee in 2008 werd 
begonnen, werd subsidie ver-
leend door de provincie en Land-
schap Noord-Holland. Daarbij 
waren leerlingen van het Clusius 
College uit Alkmaar betrokken. 

Leerlingen voeren 
twaalf uur lang actie 
Castricum - Donderdag 5 febru-
ari klinkt in het Bonhoeffer Col-
lege het startschot voor de spon-
sorgeldinzameling voor  Edu-
kans. Alle leerlingen gaan langs 
de deuren van hun familie, vrien-
den, buren in Castricum en de 
omringende gemeentes om een 
donatie te vragen voor de acti-
viteiten op vrijdag 13 maart  om 
Edukans te ondersteunen bij hun 
werk in ontwikkelingslanden, dit 
jaar Malawi. De twaalf uur du-
rende actie op- en rond het Bon-
hoeffer College heeft een voor-
al vrolijk Afrikaans karakter. De 
brugklassers maken gezamen-
lijk een superlang schilderij van 
meer dan 150 meter lang, waar-
van de afzonderlijke delen  na de 
actiedag zullen worden verloot 
onder de gulle gevers. Ook ma-
ken zij in duo’s Afrikaanse beel-
den die via deze loterij te be-
machtigen zijn.
De tweede klassers zullen een 
bikkel-strandsponsorloop met 
sportpuzzeltocht maken tussen 

Egmond aan Zee en Castricum, 
en de leerlingen uit de derde 
klas gaan deze week aandacht 
vragen voor hun blij-maak-ac-
ties. Dit zijn zelfbedachte acties 
waarmee zij bewoners van Cas-
tricum en omgeving in het zon-
netje zetten op een ludieke ma-
nier, bijvoorbeeld met een uit-
zwaaiservice op het station, vro-
lijke oversteekhulp bij kleuter-

scholen en voor ouderen, omge-
keerd zakkenrollen (ongemerkt 
cadeautjes in iemands zak laten 
glijden) of de daklozenkrant-ver-
kopers trakteren en helpen met 
de verkoop. De oudste leerlin-
gen, uit klas 4-5-6 werken zich 
op 13 maart in het zweet om geld 
in te zamelen via 10-uurs mara-
thons met dans-, fiets-, lessen- 
en gamemarathons. 

Een van de blij-maak-acties; de uitzwaaiservice op het station.

Wordt patisserie Roset 
banketbakkerij met ster?
Castricum - Uit ruim 200 voor-
gedragen ondernemingen zijn 
maar liefst 50 ambachtelijke 
brood- en banketbakkers geno-
mineerd in de verkiezing Bak-
ker met Ster. Eén van de geno-
mineerden is Banketbakkerij de 
Roset uit Castricum Zij zullen de 
komende maanden met de 49 
andere bedrijven strijden om uit-
eindelijk 1, 2 of 3 sterren te be-
machtigen. Tijdens het Nationaal 
Bakkerij Gala op 21 april zal dui-
delijk worden of De Roset zich 
uiteindelijk een jaar lang Bakker 
met Ster mag noemen.
“Genomineerd worden is al erg 
leuk”, aldus Martin Langeveld 
van De Roset. “Maar nu we ge-
nomineerd zijn gaat de wedstrijd 
voor ons en onze medewerkers 
nóg meer leven. Zijn wij de idea-
le bakker voor Castricum en om-
geving? Ons team zal alles op al-
les zetten om de felbegeerde ster 
of sterren binnen te halen’, aldus 
Martin. De verkiezing Bakker met 
Ster wordt dit jaar voor de eerste 
keer in de nieuwe opzet door de 
Nederlandse Bakkerij georga-
niseerd met als doel het verho-
gen van het niveau van de gehe-
le bedrijfstak. De verkiezing be-
staat uit twee onderdelen. In de 
eerste ronde, die net achter de 
rug is, is De Roset bezocht door 
drie verschillende ‘mystery shop-
pers’. Zij hebben hierbij gelet op 
aspecten als klantvriendelijkheid 

van het personeel, de uitstraling 
van de winkel, de totale koopbe-
levenis en de productkwaliteit. 
In de volgende ronde zal De Ro-
set door een vakjury worden be-
oordeeld. Zij beoordelen het ge-
nomineerde bedrijf op bedrijfs-
kundige onderdelen, zoals visie, 
strategie, financieel en algemeen 
beheer, bedrijfseconomische as-
pecten, personeelsbeleid en ui-

teraard het assortiment. Tevens 
vindt een product- en hygiëne-
beoordeling plaats door het Ne-
derlands Bakkerij Centrum. Uit-
eindelijk zal een aantal brood- 
en banketbakkers de schroeven-
draaier ter hand kunnen nemen 
als ze 1, 2 of wellicht zelfs 3 ster-
ren op de gevel mogen schroe-
ven. “En hopelijk zal De Roset 
één van die bedrijven zijn!”

Fietsenstalling uitgebreid
Kort parkeren bij strand  
Bakkum - Een wens van strand-
bezoekers kan volgend jaar in 
vervulling gaan: kort parkeren en 
dichter bij het strand en de ho-
reca. De gemeenteraad behan-
delt op 12 februari het herinrich-
tingsplan strandplateau. Dit plan 
omvat ook een grote uitbreiding 
van de fietsen- en scooterpar-
keerplaatsen. 

Voor de daar geplande nieu-
we bebouwing wordt een ande-
re locatie op het strandplateau 
gezocht. De overeenkomst met 
PWN, Biesterbos Groep BV en 
de gemeente Castricum over het 
strandplateau stamt uit het jaar 
2000. In de eerste fase is de ver-
harding aangepast. Nu is aan de 
beurt een mogelijke bebouwing 
met een recreatieve invulling. 

Aan deze bebouwing worden 
strenge eisen gesteld. De loca-
tie voor kort parkeren komt ach-
ter de bestaande fietsenstalling 
waar nu oude loodsen staan. De 
bestaande fietsenstalling wordt 
uitgebreid van 1300 naar cir-
ca 4000 plekken. Dit komt over-
een met de wensen van de fiet-
sersbond. Voor deze uitbreiding 
moet een stuk duingebied ge-
bruikt worden. 

Omdat de natuurwaarden niet 
achteruit mogen gaan wordt een 
vergelijkbaar stuk van het grote 
parkeerterrein teruggeven aan 
het duingebied.  Gedeputeer-
de  Mooij heeft een subsidie van  
288.000 euro toegezegd. De uit-
voering wordt verwacht in het 
eerste kwartaal van 2010. 
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Wie maakt dit team compleet?
Castricum - Aquafit is een 
zwem- en waterpolovereniging 
waar waterpolo beoefend kan 
worden door jong en oud. Op 
het moment zijn er verschillen-
de jeugdteams en een heren-
team actief. 
Naast de jeugdteams en het he-
renteam wil ‘Aquafit’ in het vol-
gende seizoen ook weer een da-
mesteam beginnen. Hiervoor is 
men nog op zoek naar een aan-
tal enthousiaste dames vanaf de 
leeftijd van vijftien jaar. Maar ui-
teraard is er voor overige geïn-
teresseerden ook een plek bin-

nen de vereniging te vinden. Het 
wordt een beginnend team dus 
veel plaats om dingen te leren, 
maar wie ervaring heeft is na-
tuurlijk ook meer dan welkom. 
Wie het leuk vindt om eens mee 
te komen trainen of kan naar de 
trainingsavond komen. De trai-
ning is op vrijdagavond van 21.00 
tot 22.00 uur in het zwembad De 
Witte Brug te Castricum. 
Geïnteresseerden kunnen voor 
meer informatie kijken op de 
website www.aquafit-castricum.
nl of voor vragen mailen naar 
marleensinnige@hotmail.com.

Kennismaken met 
de badmintonsport
Castricum - Badmintonclub 
Castricum geeft de kans om 
kennis te maken met deze sport 
en vereniging. 
De club speelt iedere maandag-
avond van 19.30 tot 23.00 uur 
op verschillende niveaus. Ie-
dereen die interesse heeft kan 
voor 55,00 euro tot en met eind 
mei komen spelen. Rackets zijn 

eventueel op de club aanwezig. 
Men kan twee keer geheel vrij-
blijvend meedoen om de sfeer 
te proeven. Voor meer informatie 
kijk op: www.bccastricum.nl of 
bel naar de ledenadministratie: 
Dennis van Velzen: 0251-672552. 
Maar gewoon binnen lopen op 
maandagavond behoort ook tot 
de mogelijkheden.  

Bolten trefzeker 
in 21 beurten
Castricum - Vorige week dins-
dag troffen de nieuwkomers van 
biljartvereniging WIK in de club 
elkaar in de competitie, Jörgen 
Bolten tegen Cynthia Slinger. 
Jörgen is de laatste tijd goed be-
zig om zijn gemiddelde van 1.60 
waarvoor hij ingeschaald is te 
naderen. Nog maar 0.08 punt is 
Jörgen hiervan verwijderd na zijn 
uitstekende partij van 2.28 tegen 
Cynthia. Veertien punten leverde 
deze partij op. Cynthia kwam te-
gen Jörgen tot 0.66 met negen 
punten, en dat was maar 0.04 af 
van haar startmoyenne van 0.70. 
Cor Stroet, koploper in de com-
petitie, kwam tegen Cees Burg-
meijer tot tien punten. Twee pun-
ten minder dan zijn naaste con-
current Peter Ent, die tegen Piet 
Liefting er twaalf binnenhaal-
de. De voorsprong van Cor be-
draagt met nog zeven partijen 
te gaan, zeven punten. Piet van 
Leur handhaaft zich constant op 
de derde plaats. Hij verstevigde 
deze positie door twaalf punten 
te scoren tegen Jan Kamp. 
De partij tussen Peter Vos en 
Hans Kooijman werd door Peter 
beslist met elf tegen tien punten. 
Ook Peter Weijers kwam positief 
uit een dubbele partij met 2.82 
en 2.92, goed voor 21 punten. 
Henk Stengs had net iets meer 
in huis dan Gert Lute en kwam 
met tien punten uit de strijd voor 
het moyenne van 3.46.
Tot slot moest Jan Plug het deze 
keer afleggen tegen Wim Baltus 
die niet meer, maar ook niet min-
der, met 4.39 voor zijn basisaan-
tal tekende. 

Clinic Zinzan Brooke bij CAS RC
Castricum - In een nieuwe vorst-
periode waarin niet in competi-
tieverband gerugbyed kan wor-
den staat er bij de Castricumse 
Rugby Club toch een mooi eve-
nement op het programma. 
Zaterdag 7 februari zal de legen-
darische All Black Zinzan Brooke 
een vervolg geven aan zijn be-
zoek tijdens de viering van het 
40-jarig jubileum. Toen was hij 
één van de sprekers tijdens het 
galadiner voor de sponsors, maar 
deze keer zal hij voor de spelers 
op het veld verschijnen. 
Vanaf circa 14.30 uur zal hij een 
clinic geven aan de selectie van 
de Castricumse Rugby Club. Als 

voormalig captain van de natio-
nale ploeg van Nieuw Zeeland 
kan hij een vracht aan ervaring 
en technieken aanleren. Daar-
naast is hij tevens een gelauwer-
de coach van topclubs in Enge-
land. Reden genoeg om met veel 
interesse deze clinic bij te wo-
nen of vanaf de lijn toe te zien en 
de informatie toch op te nemen. 
Want dat men er veel van kan le-
ren staat vast. 

Op de foto staan Lister Kire en 
Bob Waitere (uiterst rechts) en 
de huidige trainer Des Tuiavii in 
het gezelschap van Brooke voor 
het galadiner.

Gelijkspel voor Helios
Castricum - Aan de belangrijke 
thuiswedstrijd tegen Apollo uit 
Heerhugowaard hebben de korf-
ballers van Helios één punt over-
gehouden. Ondanks het punt-
verlies blijft Helios de trotse lijst-
aanvoerder van de derde klasse 
K. De beide concurrenten in deze 
klasse: Badhoevedorp en Zaan-
dam–Zuid verloren hun wedstrij-
den zodat de geel-zwarte forma-
tie toch nog een punt uitliep. 
Helios begon de wedstrijd met 
twee invallers: junior Esmée 
Reijnierse en Niels Vermij. De 
vaste krachten Jet Beentjes en  

Rutger Hierck konden niet spe-
len, de eerst vanwege de griep, 
de tweede door een enkelbles-
sure. De eerste helft kende een 
scoreverloop dat niet echt past 
bij een korfbalwedstrijd. Beide 
teams wisten slechts twee keer 
te scoren. Er werden over en 
weer veel kansen gemist. Helios 
moest en zou winnen en dat leg-
de veel druk op het team. De ver-
dediging van Helios zag er echter 
in de hele wedstrijd weer goed 
uit. In de tweede helft liep Helios 
snel uit naar ruime voorsprong: 
6-2, waaronder een doelpunt 
van invalster Esmée Reijnierse. 

De vele toeschouwers gingen er 
vanuit dat de wedstrijd was ge-
speeld en Helios de voorsprong 
zou uitbouwen. Niets was minder 
waar. Binnen zeven minuten wist 
Apollo vijf keer te scoren. Alles 
vloog erin en de bezoekers na-
men brutaal een 6-7 voorsprong. 
Met nog vier minuten te spelen 
scoorde Loes Brakenhoff waar-
door Helios toch nog een punt 
wist binnen te slepen.
Coach Michiel Halderen was on-
danks het gelijkspel niet onte-
vreden. 
Helios ligt nog steeds op kampi-
oenskoers. De uitwedstrijd van 
zondag tegen Purmer begint om 
17.10 uur en vindt plaats in sport-
hal De Vaart in Purmerend. 

Van Sikkelerus wint supercross
Akersloot - Jaimy van Sikkele-
rus uit MX Team Akersloot heeft 
zaterdag de supercross in Zwolle 
op zijn naam weten te schrijven. 

Op zijn goed geprepareerde KTM 
machine nam Jaimy een goede 
start en kwam al snel aan op een 
tweede plaats. 
Jaimy stelde alles in het werk om 
de leiding in de wedstrijd over 
te nemen maar bleef uiteindelijk 

met een achterstand van een se-
conde op de kopman steken op 
een tweede plaats.
Gemotiveerd ging Jaimy in de 
tweede manche van start. Na 
een sterk gereden wedstrijd 
sloot Jaimy de tweede manche 
winnend af. 

Met een tweede en een eerste 
plaats in de manches won Jai-
my het dagklassement in Zwolle.

Limmen zonder Rik Seignette
Limmen - De zondag 1 van VV 
Limmen heeft tijdens de winter-
stop een gevoelige aderlating 
moeten ondergaan. Middenvel-
der en basiskracht Rik Seignette 
moet tot nader order rust nemen. 
Seignette kampt al geruime tijd 
met irritatie aan een aanhech-

ting vlak onder zijn knie. Het eer-
ste doktersadvies was onthut-
send: Rik mag een jaar niet voet-
ballen!. Voorlopig zal, zoals  Siem 
Admiraal dat altijd zo treffend 
verwoordde, het vlaggenschip 
van Limmen de ‘sterkhouder’ van 
de middenlinie node missen. 

Jong VV Limmen vergeet 
het karwei af te maken
Limmen - Op een lastig be-
speelbaar veld heeft Jong VV 
Limmen in de jongseniorencom-
petitie met 1-1 gelijkgespeeld te-
gen Jong ADO’20. Met rust leid-
de Limmen nog door een treffer 
van Rens Min, en die voorsprong 
was terecht. Het enige moment 
van verslapping dat Limmen in 
de wedstrijd kende heeft ADO’20 
aangegrepen om nog iets van 
een resultaat te halen. De 1-1 
was niet de juiste afspiegeling 

van de wedstrijd, waarin Limmen 
de veel betere ploeg was. Lim-
men verzuimde het karwei af te 
maken. Er waren veel grote kan-
sen om de wedstrijd winnend af 
te sluiten. Door dit resultaat be-
houdt Limmen uitzicht op de fi-
nalewedstrijd van de competi-
tie maar moet koploper ODIN’59 
voorlopig laten gaan. De volgen-
de wedstrijd is op dinsdag 10 fe-
bruari, dan moet de ploeg tegen 
Jong AFC’34 spelen.

Akersloot - Vrijdag 13 februari 
is er weer een klaverjasdrive in 
de kantine van handbalvereni-
ging Meervogels. 
Iedereen is welkom op deze vrij-
dag de dertiende in het Boshuis. 
Om 20.15 uur begint het klaver-
jassen. Er zijn prijzen te winnen 
met het kaarten.
Voor meer inlichtingen kan men 
terecht bij: Erwin Tiebie, tel: 
0251-315717.

Klaverjassen bij 
Meervogels
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Henny Huisman presenteert playbackshow

Sociaal Carnaval barst los
Castricum - “Over het hele 
weekend gezien, praten we toch 
wel over vijftienhonderd bezoe-
kers”, zegt voormalig prins car-
naval en voorzitter van Stich-
ting Sociaal Carnaval Peter van 
Dalen, ook wel bekend als P.Q.. 
Voor de derde keer in de Cas-
tricumse historie laat de stich-
ting een grote verwarmde tent 
op de Brink plaatsen. Van vrij-
dag 6 tot en met zondag 8 febru-
ari vinden in de feesttent diverse 
activiteiten plaats met als hoog-
tepunt het grote carnavalsfeest 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking op zondag. Hen-
ny Huisman presenteert op deze 
zondag voor het tweede achter-
eenvolgende jaar de zeer popu-
laire playbackshow.
Het hele weekend wordt geor-
ganiseerd door het bestuur van 
Stichting Sociaal Carnaval Cas-
tricum dat bestaat uit vijf leden. 
Gesteund door carnavalsvereni-
ging ‘De Windtrappers’ en ve-
le vrijwilligers en sponsors heeft 
het feest zich inmiddels een vas-

te plaats verworven op de Cas-
tricummer feestagenda. “De tent 
wordt op donderdag geplaatst. 
Het was nog maar de vraag of de 
tent dit jaar wel op de Brink kon 
staan doordat de vrijdagse markt 
in verband met de renovatie van 
de Dorpsstraat tijdelijk verplaatst 
zou worden naar de Brink. Maar 
in goed overleg met de gemeen-
te is besloten dat de markt pas 
na het feestweekend verplaatst 
wordt. Het mag duidelijk zijn 
dat we blij zijn met deze beslis-
sing, de medewerking van de 
gemeente is sowieso optimaal.”  
Zaterdagmiddag houdt de Werk-
groep Oud Castricum een pre-
sentatie over de vele mooie 
plekjes van Castricum, Bakkum 
en omgeving. Deze presentatie 
wordt muzikaal omlijst door The 
Explorers. Toegang gratis.
Het feestweekend begint vrij-
dag 6 februari met Joseph Sun-
field die op zijn eigen onnavolg-
bare wijze muziek ten geho-
re brengt uit de jaren zestig, ze-
ventig en tachtig. Toegang be-

draagt 5,00 euro. Zaterdag 7 fe-
bruari wordt verder gefeest met 
het korenfestival vanaf 17.00 uur. 
De deelnemende koren zijn: Mu-
sic Train, kinderkoor Mucic Star, 
shantykoor de Skulpers, mu-
sicalgroep The Cast en tiener-
koor Pearl, kortgeleden nog te 
zien in het televisieprogramma 
Korenslag van Henny Huisman. 
Al deze koren komen uit Cas-
tricum. Uit Akersloot komen de 
Shantykoren Heerenzeventien 
en The Lake Singers. Na afloop 
van het korenfestival zorgt Jo-
seph Sunfield weer voor een ge-
zellige noot. Toegang 2,50 euro. 
De laatste dag van het feestwee-
kend staat in het teken van het 
grote carnavalsfeest voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking. Tijdens de playback-
show zijn ook de Dutch Blues 
Brothers en de Wico’s weer van 
de partij. Een bijdrage storten? 
Dan kan dat op bankrekening-
nummer: 1086.64.635 ten name 
van Stichting Sociaal Carnaval 
Castricum.

Waterplan in startblokken
Castricum - Castricum wil nu en 
in de toekomst genieten van wa-
ter. Water dat schoon en helder 
is, water om op en langs te re-
creëren en water dat geen over-
last geeft onder huizen. Door de 
klimaatverandering vallen hevi-
ger regenbuien en om dat water 
op te vangen moet extra ruimte 
worden gecreëerd. Om dit voor 
elkaar te krijgen stelt Castricum 
een gezamenlijk Waterplan op 
met buurgemeenten Bergen en 
Heiloo. Dat gebeurt in samen-
werking met het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier. 
Ook in de gemeente Castricum is 
af en toe sprake van waterover-
last. Deze overlast ontstaat on-
der andere als gevolg van hoge 
grondwaterstanden en de uit-
breiding van de woongebieden 
en het bestraten van tuinen. Om 
de wateroverlast aan te pakken, 
is de gemeente bezig met diver-
se maatregelen die samenko-
men in het Waterplan. 

Water werd vaak gezien als sluit-
post en niet als belangrijk onder-
deel bij het nemen van beslissin-
gen. Een voorbeeld hiervan is de 
wijk Molendijk. Hier wordt de 
komende jaren een drainage-
systeem gelegd om de overlast 
van grondwater te verminderen. 
Door de wensen voor het water-
systeem op te nemen in een Wa-
terplan, kunnen de beleidsma-
kers in hun plannen rekening 
houden met het watersysteem. 
In het Waterplan is ook aandacht 
voor de regenwaterafvoer in lan-
delijk en stedelijk gebied. In ste-
delijk gebied vindt afvoer via de 
riolering plaats, in landelijk ge-
bied via watergangen zoals slo-

ten en vaarten. Ook wil de ge-
meente tegemoetkomen aan de 
wensen en eisen van de water-
beheerder, inwoners, agrariërs 
en belangenorganisaties. 
Vertegenwoordigers van al de-
ze groepen zijn bij het opstellen 
van het plan betrokken via een 
klankbordgroep.  

Daarnaast wil de gemeente het 
water beter zichtbaar maken. In 
Bakkum zijn bijvoorbeeld duin-
rellen, dat zijn kleine beekjes 
vanuit de duinen, aan het zicht 
onttrokken of omgeleid door ge-
asfalteerde wegen. De duinrel-
len zijn heel belangrijke afvoeren 
van schoon (regen)water. De ge-
meente wil deze duinrellen weer 
in hun oude glorie herstellen 
en zichtbaar maken. Een ander 
voorbeeld wordt toegelicht door 
Ber Hes, bestuurlijk de trekker 
van het Waterplan vanuit de ge-
meente Castricum. 

‘’In Limmen kennen we de zoge-
heten beekriolen. Dit zijn beek-
jes die al honderden jaren door 
Limmen stromen van west naar 
oost. In de vorige eeuw zijn al 
deze beekjes ’weggestopt’ door 
er stenen rioolpijpen in te leg-
gen waar het water nu door-
heen stroomt. Deze pijpen liggen 
onder de grond en lopen door 
voortuinen en langs wegen. De 
laatste jaren storten deze pijpen 
regelmatig in door ouderdom. 
Het lijkt mij prachtig om deze ri-
oolbeken op wat langere termijn 
in hun oude glorie te herstellen: 
daar waar mogelijk de pijpen 
weg – bijvoorbeeld bij nieuw-
bouw - en er weer kleine beek-
jes van maken waardoor het re-
genwater kan wegstromen!’’

Dag meester Pim!
Castricum - Pim van Leeu-
wen (56) verlaat Castricum. 
Hij was veertien jaar lang di-
recteur van openbare basis-
school De Sokkerwei en daar-
voor drie jaar van de Duin-
randschool in Bakkum. Vrij-
dag was het afscheidsfeest-
je, maandag is hij gestart als 
directeur op de Lucebert-
school in Bergen. En net zoals 
De Sokkerwei zeven jaar ge-
leden, krijgt de Lucebert een 
geheel nieuw schoolgebouw. 

“Ik mag weer een nieuwe school 
gaan bouwen”, vertelt hij en-
thousiast. “Bovendien ga ik nu 
werken in mijn woonplaats. Op 

de fiets naar school lijkt mij heel 
duurzaam en plezierig. Natuur-
lijk is De Sokkerwei de mooi-
ste school van Nederland en ik 
ben er trots op dat ik heb mee-
gewerkt aan de realisatie van de 
eerste duurzame school van Ne-
derland.” Van Leeuwen blijft wel 
de ict verzorgen van de ISOB (in-
tergemeentelijke stichting voor 
openbaar basisonderwijs), waar 
beide scholen onder vallen.

‘Gyn ander speult soo goot’; dat 
is de naam van de toneelwerk-
groep van de Sokkerwei die be-
staat ouders en leerkrachten. 
“Ieder jaar hadden we weer een 
spectaculaire uitvoering, een ge-

Pim van Leeuwen bij de kunstkoe, gemaakt door leerlingen naar het 
logo van de school, een ontwerp van de directeur.  

weldige ervaring. Speelde ik een 
maanmannetje, dan bleven de 
leerlingen mij nog maanden zo 
noemen.” 
De Sokkerwei opende in 2002 
haar deuren als eerste duurzame 
school van Nederland. Initiatief-
nemer was dr. Hans van Weenen. 
Bij de bouw van de school is al-
leen gebruikgemaakt van duur-
zame en milieuvriendelijke ma-
terialen. In het ontwerp kregen 
energiebesparing en een ge-
zond binnenklimaat prioriteit: de 
school plaatste een windmolen, 
zonnepanelen op het dak en een 
geavanceerd luchtverversingssy-
steem. 
Van Leeuwen: “De Sokkerwei 
heeft nog steeds een voorbeeld-
functie en wordt regelmatig be-
zocht door delegaties van ande-
re scholen die kijken hoe duur-
zaamheid in een school werkt. 
Ook is de school erg in trek bij 
ouders. Omdat in de buurt veel 
jonge gezinnen zijn komen wo-
nen, breidt het aantal leerlingen 
zich nog steeds uit. Natuurlijk 
hebben we deze populariteit ook 
te danken aan het team uitste-
kende leerkrachten; dat is echt 
een hele goede club.” 

Wie de nieuwe directeur wordt is 
nog niet bekend. De gesprekken 
met de sollicitanten vinden mo-
menteel plaats. 

Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag heeft de 
brandweer een afvalbrandje ge-
blust bij het NS station. Loze 
meldingen kwamen deze week 
van Dijk en Duin, de Hoge Aert 
en De Santmark.

Brandje station
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Nu investeren, straks profiteren
Verhuizen of blijven, maar 
dan wel met alle comfort?
Castricum - In deze onzekere 
tijd van financiële malaise, zullen 
de meeste mensen die van plan 
waren te verhuizen dit nog wel 
even nalaten. Dit betekent echter 
niet dat het nodig is om in zak en 
as te gaan zitten. “In plaats daar-
van is het zaak om, met even-
tuele overwaarde, de eigen wo-
ning uitermate goed te verzor-
gen.” Dat zegt Rob van de Loos, 
eigenaar van dé timmerfabriek 
uit de regio. 

Een betrouwbaar adres voor alle 
houten kozijnen, ramen en deu-
ren; dat is Rob van Loos Kozij-
nen. Als sinds elf jaar vormt het 
bedrijf een vertrouwd gezicht in 
de Castricummerwerf in Cas-
tricum. De 800 m2 grote werk-
plaats is voorzien van de aller-
nieuwste CNC-machines, waar-
door alle kozijnen precies op 
maat geleverd worden, voorzien 
van politiekeurmerk hang- en 
sluitwerk. Ook het glas kan bij-
geleverd worden.
“Het tij gaat keren”, vervolgt Rob. 
“En als de verhuiswens er na de 
financiële crisis nog steeds is, 
kun je er maar beter klaar voor 
zijn. Het huis moet dan meer 
waard zijn dan dat van de buren, 
die er niets aan hebben gedaan. 

Het nu de juiste tijd om kozijnen, 
ramen en deuren te vernieuwen. 
Denk ook aan schilderwerk, de 
badkamer aanpakken, de keu-
ken vernieuwen, de goten nakij-
ken en enkel glas laten vervan-
gen door dubbel glas. Niet alleen 
verhoog je door deze maatrege-
len het comfort van de woning, 
ook de waarde van het huis stijgt 
aanzienlijk.” En het is niet on-
denkbaar dat na deze vernieu-
wingen het huis weer voldoet 
aan alle eisen zodat de wens om 
te verhuizen verdwijnt. 
“Het plaatsen van de kozijnen 
kan door een aannemer gebeu-
ren en wie handig is doet het zelf. 
En wie nog niet precies weet kan 
altijd langskomen in ons bedrijf. 
Wij kunnen verschillende kozijn-
aanzichttekeningen maken, zo-
dat het mogelijk is thuis rustig te 
kijken wat het beste bij de wo-
ning past. Deze service maakt 
onderdeel uit van onze vrijblij-
vende prijsopgave. Iedereen die 
meer wil weten of eens een kijk-
je in onze werkplaats wil nemen 
is welkom!” 
Bellen voor een afspraak kan 
natuurlijk ook: tel.: 0251-672126. 
Het adres van Rob van der Loos 
Kozijnen is Castricummerwerf 77 
in Castricum. 

Bij ‘t Mirakel van Bakkum

Zingende serveersters en karaoke 
Bakkum - Na de eerdere suc-
cesvolle thema-avonden presen-
teert ’t Mirakel van Bakkum  op 
zaterdag 7 februari De Zingende 
Serveersters met daarop aanslui-
tend karaoke. Twee vrolijke zan-
geressen zorgen ervoor dat de 
gasten de hele avond  entertain-
ment voorgeschoteld krijgen. 

De gerechten en hapjes van het 
warm en koud buffet worden mu-
zikaal geserveerd. Daarna kun-
nen ook de gasten hun muzikale 
kwaliteiten testen met een spet-
terende karaoke. Daaraan wordt 
een klein wedstrijdelement toe-
gevoegd waarbij de winnaar een 
waardebon kan winnen, aange-
boden door ’t Mirakel van Bak-
kum. Gastheer Renato en gast-
vrouw Tiny hebben er zin in. Het 
spektakel begint om 17..30 uur. 
Kaarten á 17.50 euro zijn ver-

krijgbaar in de voorverkoop in 
het restaurant of reserveer via 
0251-671353. Meer informatie 
over dit huiselijke restaurant aan 

de Heereweg 36  is te vinden op 
www.mirakelvanbakkum.nl. Er is 
ruime parkeergelegenheid aan-
wezig.

Bakker Paul Bruggeling 
bakt ze wel écht bruin!

Castricum/Uitgeest - De 21-
jarige bakker Paul Bruggeling 
uit Castricum is nu al allround 
brood- en banketbakker, dat 
staat vast. Vorige week wist de-
ze jonge enthousiaste bakker 
de eerste prijs te behalen bij de 
jeugdvakwedstrijden in Leusden. 
Maar liefst negentig medestrij-
ders streefde hij vakkundig voor-
bij. De opdracht was het berei-
den van drie gevulde grootbro-

Eerste Twike in provincie
Limmen - Frank Kramer heeft 
de primeur. Als eerste in Noord-
Holland en als slechts vijftien-
de van heel Nederland, heeft hij 
een Twike Active, het modernste 
elektromobiel van Europa, aan-
geschaft.  De Twike is een drie-
wielig lichtgewicht voertuig voor 
twee personen dat een maxima-
le snelheid kan bereiken van 85 
km/h. Door de elektrische aan-
drijving is de Twike stil en stoot 
deze geen CO2 uit. De energie 

die een Twike nodig heeft om 
100 km af te leggen kost slechts 
1 euro. Daarnaast hoeft voor de 
Twike geen wegenbelasting be-
taald te worden en is deze vrij-
gesteld van APK. Kramer is zeer 
content met zijn nieuwe aan-
schaf. “Als homeopathisch arts 
bezoek ik met de Twike mijn pa-
tiënten en het voertuig wordt in-
gezet als EHBO-auto tijdens 
tours van de Fietstourclub van 
Limmen.” Univé Limmen heeft 

de eer gekregen om dit bijzon-
dere voertuig te verzekeren. On-
langs hebben zij Groenrijden ge-
introduceerd. Vestigingmana-
ger Bloedjes: “Autorijders beta-
len hun brandstof met de Uni-
vé ClimaCount Visa Card. Op 
basis van betalingen wordt de 
CO2-uitstoot berekend. Vervol-
gens compenseren wij dit via het 
wereldwijde milieuprogramma 
ClimaCount dat onder meer de 
aanplant van bomen verzorgt.” 

Castricum - Op de Voorweide is 
zaterdag om 2.00 uur een 42-ja-
rige man aangehouden op ver-
denking van het rijden onder in-
vloed. Uit de ademanalyse bleek 
dat de man ruim 2,5 keer teveel 
had gedronken. Tegen de man 
wordt proces-verbaal opgemaakt  
en hij kreeg een rijverbod

Slok teveel op

Fietsenstalling uitgebreid
Kort parkeren bij strand  
Bakkum - Een wens van strand-
bezoekers kan volgend jaar in 
vervulling gaan: kort parkeren en 
dichter bij het strand en de hore-
ca. De gemeenteraad behandelt 
op 12 februari het herinrichtings-
plan strandplateau. Dit plan om-
vat ook een grote uitbreiding van 
de fietsen- en scooterparkeer-
plaatsen. Voor de daar geplan-
de nieuwe bebouwing wordt een 
andere locatie op het strandpla-
teau gezocht. De overeenkomst 
met PWN, Biesterbos Groep BV 
en de gemeente Castricum over 
het strandplateau stamt uit het 
jaar 2000. In de eerste fase is de 
verharding aangepast. Nu is aan 
de beurt een mogelijke bebou-
wing met een recreatieve invul-
ling. Aan deze bebouwing wor-
den strenge eisen gesteld. De 

locatie voor kort parkeren komt 
achter de bestaande fietsenstal-
ling waar nu oude loodsen staan. 
De bestaande fietsenstalling 
wordt uitgebreid van 1300 naar 
circa 4000 plekken. Dit komt 
overeen met de wensen van de 
fietsersbond. Voor deze uitbrei-
ding moet een stuk duingebied 
gebruikt worden. 

Omdat de natuurwaarden niet 
achteruit mogen gaan wordt een 
vergelijkbaar stuk van het grote 
parkeerterrein teruggeven aan 
het duingebied.  Gedeputeer-
de  Mooij heeft een subsidie van  
288.000 euro toegezegd. De uit-
voering wordt verwacht in het 
eerste kwartaal van 2010. 

Deelneemsters gezocht voor 
fitheid- en afslankonderzoek
Castricum - Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat 
slechts zes maanden met regel-
maat trainen het negatieve ef-
fect van tien jaar inactiviteit te-
niet kan doen. Het is dus nooit te 
laat om in actie te komen.
Hypoxi & Lady’s Fitness Castri-
cum gaat de komende maan-
den onderzoek doen naar de fit-
heid van dames uit Castricum 
en omgeving. In een programma 
van vier tot twaalf weken wordt 
er gekeken hoe snel en hoeveel 
de fysieke gesteldheid van de 
dames kan verbeteren. Dames 
die hierbij willen afvallen wor-

den van uitgebreide voedings-
adviezen en recepten voorzien. 
Tijdens de onderzoeken worden 
de volgende factoren gemeten 
en bijgehouden: gewicht, vet-
percentage, vochtpercentage en 
BMI. Geïnteresseerd? Ga eens 
langs of neem contact op met 
Hypoxi & Lady’s Fitness Castri-
cum, Dorpsstraat 31-33 in Cas-
tricum, tel.; 0251-676516, info@
hypoxistudiocastricum.nl of kijk 
op www.hypoxistudiocastricum.
nl. Openingstijden:  maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 
en van 17.00 tot 21.00 uur, zater-
dag van 9.00 tot 12.00 uur. 

den en negen rolkapselgebakjes. 
Paul maakte bovendien noten-
brood met sinaasappel en spijs 
en een Maracua marsepeinge-
bakje. 
De producten wonnen met 
glans. Paul is in het dagelijks le-
ven werkzaam bij Bakkerij Putter, 
met zaken in Uitgeest, Limmen 
en Krommenie, waar de prijswin-
nende producten natuurlijk ver-
krijgbaar zijn. 
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Uitgeest en de luchtvaart
De ontwikkelingen in de luchtvaart gaan gestaag verder en brengen ons 
op termijn steeds dichter bij het door ons beoogde systeem van glij-
vluchten voor landend verkeer op Schiphol. Op 8 december 2008 is in 
Brussel het startsein gegeven voor een nieuw European Air Traffic Ma-
nagementsysteem dat vanaf 2020 operationeel moet zijn en een unifor-
me, vlotte en veilige vluchtafhandeling beoogt in het Europese luchtruim. 
Met dit systeem zal het uitvoeren van de door ons bepleitte glijvluchten 
gemakkelijker worden. Een en ander zal ook een forse kostenbesparing 
van 50% met zich meebrengen en laten we hopen dat de huidige crisis 
de implementatie zal versnellen. Al eerder, op 18 november 2008, heeft 
ons land met België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland een 
intentieverklaring getekend over een gemeenschappelijk luchtruim. Ook 
hier een kostenbesparing door grotere efficiency, gepaard aan milieu-
winst en minder veiligheidsrisico’s. Het Kabinet heeft in vervolge op het 
Alders-overleg inmiddels een drietal convenanten getekend waarin het 
nachtverkeer wordt begrensd tot 32.000 starts en landingen vanaf 2012, 
het systeem van glijvluchten (geleidelijk) wordt uitgebreid en maatrege-
len voor isolatie en compensatie worden uitgewerkt voor zogenaamde 
schrijnende gevallen. Of Uitgeest er per saldo op vooruit gaat is nog de 
vraag omdat het aantal starts vanaf de Polderbaan zal toenemen.
AVBU-Uitgeest.

Sidney Samson in Club 
Planet, Glenn B in Bobs 
Uitgeest - Zaterdag 7 februari 
heeft Club Planet dj Sidney Sam-
son achter de draaitafels staan,  
één van Nederlands meest ge-
boekte dj’s. Kaarten zijn verkrijg-
baar via de website van Club Pla-
net en aan de deur vanaf 23.00 
uur. 
In Bobs staat zaterdag niemand 
minder dan Glenn B met een 

aantal vrienden uit het vak ach-
ter de draaitafels. Hij is naast dj 
ook producer en verantwoorde-
lijke voor populaire cd’s als ‘Bub-
blin’ Bass’. Dit jaar scoorde hij al 
meerdere Mega Top 100 hits als 
‘Carnival De Brazil’ en ‘That Am-
sterdam Sound’. De deuren van 
Bobs zijn geopend van 23.00 tot 
5.00 uur. 

Uitgeest - Zaterdag 7 februari is 
er een workshop windgong ma-
ken bij speeltuinvereniging Kin-
dervreugd. Kinderen tussen 8 en 
12 jaar die lid zijn kunnen gratis 
meedoen, anderen betalen 2,00 
euro. De start is om 14.00 uur.

Windgong maken

Uitgeest - - Op vrijdag 9 febru-
ari komt er een einde aan de 
FHM Buurmeisjes verkiezings-
koorts. Dan vindt in Club Planet 
de bekendmaking plaats. Speci-
ale gast van de avond is  dj Erick 
E. Zaal open om 23.00 uur, mini-
mum leeftijd is 18 jaar.

Erick E op Buur-
meisjefeestje

Uitgeest - Om alvast in een ro-
mantische stemming te komen 
voordat het écht zover is, orga-
niseert Mill House op zaterdag 
7 februari een Valentijnsdisco. 
Jongeren van 11 tot en met 16 
jaar zijn welkom om mét of zon-
der date dit feestje mee te vieren. 
Het is zelfs mogelijk om een spe-
ciale hartenfoto te laten maken. 
De Valentijnsdisco begint om 
19:30 uur. De toegang is gratis. 
Op vrijdag 20 februari is het mo-
gelijk om deel te nemen aan een 
workshop taart decoreren. De-
ze keer met het thema ‘weiland’.  
Vanaf 7 jaar is het mogelijk om 
deel te nemen. Er startten twee 
groepen: van 10.00 tot 11.30 en 
van 13.00 tot 14.30 uur. De kos-
ten zijn 3,50 euro. Mill House is 
gelegen aan de Molenwerf 6 in 
Uitgeest. 

Valentijn en 
taart versieren

Gratis in groepsverband 
lekker creatief bezig zijn
Uitgeest - Op zaterdag 7 febru-
ari wordt de vijfde Kuilart-inloop-
dag georganiseerd. Zoals iedere 
eerste zaterdag van de maand 
worden alle volwassen inwoners 
van Uitgeest en omgeving in de 
gelegenheid gesteld om, in het 
Culturele Centrum aan de Hoge-
weg 8 in groepsverband creatief 
bezig te zijn van 10.00 tot 13.00 
uur. Deelname is gratis. Onder 
creatief bezig zijn wordt in dit 
verband verstaan, alle creatieve 

activiteiten die tijdens de cursus-
sen bij stichting de Nieuwe Kuil 
kunnen worden beoefend. Denk 
dan aan tekenen en schilderen, 
porselein beschilderen, modelle-
ren met klei en was, keramiek en 
patchwork.  Men dient zelf ma-
teriaal mee te brengen en na af-
loop weer mee naar huis te ne-
men.  Een kijkje komen nemen 
kan ook. Voor inlichtingen: An-
neke Heijne, tel.: 0251 311776. 

Goederen gezocht voor rommelmarkt 
Time Square op 1 maart in De Zwaan
Uitgeest - De jaarlijkse rom-
melmarkt van musicalvereni-
ging Time Square vindt plaats op 
zondag 1 maart. Dorpshuis De 
Zwaan zal dan bol staan van al-
lerlei koopjes. 

Belangstellenden kunnen te-

recht tussen 10.00 en 16.00 uur 
en de entree is gratis.
Time Square is voor deze markt 
op zoek naar verkoopbare goe-
deren. Ook kleding wordt geac-
cepteerd en met name kinderkle-
ding is welkom. Meubels kunnen 
niet worden aangenomen, om-

Familie exposeert bij Lem
Uitgeest - Rianne Vermeulen 
houdt zich al enkele jaren be-
zig met vilten. De collectie is va-
rieert van hoeden tot shawls en 
van tassen tot kleding en an-
dere accessoires. Alles kan ge-
maakt worden op kleur en maat, 
er wordt altijd maar één uniek 
exemplaar gemaakt.
Een prachtige beeldencollectie 
opgesteld bij LEM, is een klei-
ne greep uit de stukken die ge-
maakt zijn door de Haarlem-

se kunstenaar Ab Vermeulen 
in samenwerking met zijn zoon 
Frank die woonachtig is in Uit-
geest. Ab is in 2001 overleden en 
het smeedwerk wordt op kleine 
schaal voortgezet door Frank. 
Van 7 februari tot en met 1 maart 
zijn de kunstwerken van de fa-
milie Vermeulen te zien in Lem 
Exposities, Hogeweg 92a te Uit-
geest. Lem is open op woens-
dag, zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.
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Informatieavond 
voor ouders

donderdag 14 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

van 10.00 tot 13.00 u

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

voor ouders
donderdag 14 februari 

om 20.00 uur

Open dag 

donderdag 5 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

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

dat de ruimte beperkt is. Wie zijn 
spullen aan wil bieden, kan con-
tact met Time Square: 312687, 
liefst tussen 19.00 en 20.00 uur 
op werkdagen. De aangeboden 
spullen zullen op zaterdag 28 fe-
bruari worden opgehaald met de 
Time Square vrachtwagen.

Uitgeest - In de O. L. Vrouwe 
Geboortekerk vindt elke tweede 
zondag van de maand om 11.00 
uur een gezinsviering plaats. 
Hierin wordt speciaal aandacht 
aan de jonge gezinnen geschon-
ken, maar ouderen zijn ook wel-
kom. 
In de gezinsviering van zondag 
8 februari worden 37 kinderen 
voorgesteld die dit jaar op 17 mei 
hun eerste communie doen.

Gezinsviering



G  E M E E N T E  U I T G E E S T

I n f o b u l l e t i n
4 februari 2009

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.

Raads- en commissie-

vergaderingen

beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

Burgerlijke stand
GEBOREN
Hidde Loek Mees Schagen, 
zoon van M.M. Schagen en L.M. 
Eelman

OVERLEDEN
Mw. J. Burgess-Van den Berg, 100 
jaar

Kijk op Uitgeest
Even bijpraten
Vorige week maandag hebben we 
eindelijk de sleutel gekregen van 
onze nieuwe woning. Inmiddels is 
het anderhalve week verder en zijn 
we al een behoorlijk eind op streek 
met de klussen. De benedenvloer 
ligt erin en ook het behang zit 
op de muren. Over precies een 
week willen we verhuizen: van de 
‘Meerparel’ naar ‘Aan de Kromme 
Sloot’.
Op enkele kleine dingen na is alles 
redelijk voorspoedig verlopen. 
Om eerlijk te zijn komt dat vooral 
door het organisatietalent van 
Hans, mijn echtgenoot. En wat nog 
belangrijker is, ons humeur heeft 
er niet onder geleden. Sterker, we 
hebben er ondanks de drukte echt 
plezier in. Waarschijnlijk komt dat 
ook omdat we gewoon veel zin 
hebben in ons nieuwe huis. 
Wat we vooral leuk vinden zijn 
de vele reacties die we krijgen. 
Ik realiseer me wel dat dit komt 

omdat ik iedereen regelmatig op 
de hoogte houd in deze column. 
Overigens weet mijn man niet 
altijd wat ik zoal in de krant 
schrijf; aan de andere kant weet 
niet iedere Uitgeester hoe mijn 
man eruitziet. Laatst nog vertelde 
Hans aan iemand op zijn sportclub 
dat hij binnenkort gaat verhuizen, 
maar nu tijdelijk in de ‘Meerparel’ 
zit. ‘Wat leuk’, was de reactie, 
‘onze burgemeester ook.’ ‘Ik woon 
in hetzelfde huis’, was de droge 
reactie van Hans. Ze hebben er 
beiden hartelijk om gelachen.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Esdoorns
Wiekenlaan 
moeten wijken
De gemeente Uitgeest start op 
9 februari met groot onderhoud 
van het parkeerterrein aan de 
Wiekenlaan (De Koog). Dat is 
onder meer noodzakelijk omdat 
de bestrating omhoog wordt 
gedrukt door boomwortels. De 
esdoorns tussen de parkeervak-
ken zijn achtergebleven in groei 
en verkeren in een slechte staat 
van onderhoud. Ze worden ge-
kapt en de bestrating wordt ver-
nieuwd. De twee grote iepen bij 
de toegang van het parkeerter-
rein kunnen blijven staan.

Het werk aan het parkeerterrein 
duurt van maandag 9 tot en met 
vrijdag 27 februari. Deze planning 
kan nog wat verschuiven als gevolg 
van weersomstandigheden. 

Omwonenden zijn per brief 
geïnformeerd. Zij kunnen het 
parkeerterrein voor de duur van de 
werkzaamheden niet gebruiken en 
de naastgelegen garageboxen zijn 
niet bereikbaar. Leveranciers zullen 
sommige woningen moeilijker 
kunnen bereiken en het kan 
voorkomen dat rolcontainers op een 
andere inzamelplek moeten worden 
neergezet voor de vuilophaaldienst.

Met je buurman in 
een warme trui
Op Warme Truiendag (13 februari) gaan in 2500 straten in Neder-
land buren warm gekleed met elkaar op de foto. De Veenislaan in 
Uitgeest doet mee en verdient met de fotoactie punten voor Het 
klimaatstraatfeest. Sinds eind oktober zijn de bewoners met de 
hele straat bezig zoveel mogelijk energie te besparen. Dat kan 
onder meer door het isoleren van woningen en het aanbrengen 
van dubbel glas. De vijfhonderd straten in het land met de meeste 
punten krijgen op 16 mei een straatfeest cadeau.

Inzet is dat heel Nederland op 13 
februari de verwarming een of twee 
graden lager zet en een warme trui 
aantrekt. Op deze ene dag kan zo 
veel energie worden bespaard. 
De Warme Truiendag is een 
laagdrempelige actie, die in 2009 
voor het derde achtereenvolgende 
jaar wordt gehouden. Bedoeling is 
mensen te stimuleren op school, 
kantoor en thuis structureel energie 
te besparen, zowel door hun 
gedrag als door het toepassen van 
technische maatregelen.

Een groot deel van de in Nederland 
gebruikte energie gaat op aan de 
verwarming van gebouwen. Hierop 
kan met simpele maatregelen en 
een duurzamer gebruik 30% worden 
bespaard. Ongeveer eenderde van 
de woningen heeft een gasverbruik 
van meer dan 125 euro per maand. 
Daar kan met uitgekiend gebruik 
30 procent vanaf zonder comfort 
te verliezen. Hetzelfde geldt voor 
het gemiddelde stroomverbruik van 
ruim 60 euro per maand waar ook 
zeker 30 procent op bespaard kan 

worden.
Nederlandse gezinnen zijn 
verantwoordelijk voor eenderde 
van de Nederlandse uitstoot van 
CO2 en andere broeikasgassen. 
De verwarming één graad lager 
bekent 7% minder energieverbruik 
en dus 7% minder CO2-uitstoot. 
Het Klimaatverbond denkt dat er 
dit jaar twee miljoen mensen mee 
gaan doen aan Warme Truiendag en 
er dus 66 ton CO2 wordt bespaard. 
Dat betekent een verdubbeling ten 
opzichte van vorig jaar, toen een 
miljoen mensen zorgden voor een 
besparing aan uitstoot van 33 ton 
CO2. De Warme Truiendag is een 
initiatief van Het Klimaatverbond 
en wordt jaarlijks op of rond 16 
februari gehouden; de dag waarop 
in 2005 de Kyoto-overeenkomst in 
werking trad.
Meer informatie is te vinden op 
www.warmetruiendag.nl.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE AlGEMENE ZAKEN EN
FINANCIëN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op 
donderdag 5 februari in de raadzaal van het gemeentehuis, Middel-
weg 28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

- Vestiging Wvg (voorkeursrecht) Tolvaart.
- Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling VRK.
- Invoering EGEM-I.
- Krediet berging en fietsenstalling De Zwaan.

VERGADERING WElstANDsCOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 9 februari 2009 om 
een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Bergen en Uit-
geest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstellenden kunnen 
deze bijwonen in het gemeentehuis van Heemskerk. De agenda van 
de bouwplannen van de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 5 
februari 2009 worden ingezien bij de balie van Publiekszaken in het 
gemeentehuis van Uitgeest. U kunt ook contact opnemen met mevr. K. 
Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

WIjZIGING VERORDENINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend dat in een openbaar register zijn opgenomen, en met ingang van 
vandaag op de gemeentesecretarie, Middelweg 28, Uitgeest, ter lezing 
zijn neergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar 
zijn de besluiten van de gemeenteraad van 29 januari 2009, met be-
trekking tot:

- de zevende wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastin-
gen 2006;

- de zesde wijziging van de Verordening belastingen op roerende 
woon- en bedrijfsruimten Uitgeest 2006.

De besluiten betreffen de aanpassing van de tarieven per 1 januari 
2009. De besluiten treden in werking met ingang van eerste dag na 
die van de bekendmaking, derhalve met ingang van 5 februari 2009. 
Het tijdstip van ingang van de heffingen is 1 januari 2009.

Uitgeest, 4 februari 2009
Burgemeester en wethouders van Uitgeest,
de secretaris,   de burgemeester,
Florence F.M. Eijck mevr.drs. A.E.H. Baltus

BRANDBEVEIlIGINGsVERORDENING
Burgemeester en Wethouders brengen bij deze ter openbare kennis, 
dat in het register van verordeningen is opgenomen, ter gemeentese-
cretarie voor eenieder ter lezing is neergelegd en tegen betaling der 
verschuldigde kosten in afschrift verkrijgbaar is het besluit van de 
raad der gemeente Uitgeest van 29 Januari 2009, nummer R2009.002, 
houdende vaststelling van een geheel nieuwe Brandbeveiligingsver-
ordening 2008 ter vervanging van de Brandbeveiligingsverordening 
2001.
De verordening treedt in werking op 15 februari 2009.

Uitgeest, 5 februari 2009
Burgemeester en wethouders van Uitgeest

VERGuNNING AVONDVIERDAAGsE
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan de Speeltuinvereniging Kindervreugd voor 
het houden van de 48e avondvierdaagse van Uitgeest, die wordt ge-
houden op 14 t/m 17 april 2009, het afzetten van 25 meter van het 
parkeerterrein aan de Middelweg direct voor de speeltuin op boven-
genoemde data, en voor de laatste avond muziek van de Harmonie 
en de Slagwerkgroep Blast. Aan deze vergunning zijn voorwaarden 
verbonden.

VENtVERGuNNING
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat een 
ventvergunning is verleend aan Appco Direct BV, voor de maanden 
juni en december 2009 van 09.00 tot 21.00 uur om klanten te werven 
voor opdrachtgevers (charitatieve instellingen en commerciële bedrij-
ven) door middel van colportage.

Bezwaarmogelijkheden
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen 

tegen bovengenoemde vergunningen een bezwaarschrift indienen 
binnen zes weken na de bekendmaking ervan.

ONtVANGEN slOOPAANVRAAG
sA 2009-002 loet 4a

Slopen bedrijfspand

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

AFGEGEVEN BOuWVERGuNNINGEN
Verzenddatum
04-02-2009 Wethouder twaalfhovenstraat 7

Plaatsen erker
04-02-2009 Nieuwland 61

Plaatsen serre
04-02-2009 De Vrede 9

Plaatsen dakkapel
04-02-2009 Aan de Kromme sloot 22

Plaatsen dakkapel
04-02-2009 De Herderin 2a

Vergroten woning
04-02-2009 Kruiskamplaan 95

Plaatsen steiger
04-02-2009 Kruiskamplaan 103

Plaatsen steiger
04-02-2009 Kruiskamplaan 105

Plaatsen steiger
04-02-2009 Kruiskamplaan 109

Plaatsen steiger

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

tERINZAGElEGGING, VERZOEK OM VRIjstEllING
Met ingang van vrijdag 6 februari 2009 ligt in verband met een voor-
genomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2008-105 Kooglaan 16
Uitbreiden woning 

Per abuis stond in de publicatie van 21 januari 2009 dat de aanvraag 
om bouwvergunning van de Westergeest 65 met nummer B1 2008-
003 en B1 2008-004 vanaf 26 januari 2009 ter inzage ligt in verband 
met een voorgenomen vrijstelling op grond van artikel 3.10 Wro. Dit 
is onjuist. De bouwplannen liggen vanaf 23 januari 2009 ter inzage 
in verband met een voorgenomen vrijstelling op grond van artikel 19 
lid 1 Wro.

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

AFGEGEVEN DEFINItIEVE MONuMENtENVERGuNNING
Besluitdatum
13-01-2009 Meldijk 19 Restauratie-/renovatiewerkzaamhe-

den rijksmonument

Iedere belanghebbende die een goede reden heeft gehad om geen 
zienswijzen naar voren te brengen tegen het besluit d.d. 11-11-2008 
om een concept-monumentenvergunning te verlenen kan tegen bo-
vengenoemd besluit binnen zes weken met ingang van de dag na 
bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de Arrondisse-
mentsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht. Inlichtingen over 
de mogelijkheden tot het indienen van een beroepschrift zijn te ver-
krijgen bij het Stafbureau.


