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Uit de bocht... 
Uitgeest - Donderdag vloog op 
de A9, ter hoogte van Uitgeest, 
een auto uit de bocht. 
De hulpdiensten waren net klaar 
met het afhandelen van een on-
geval op de A9 bij Heemskerk, 
toen zij weer werden opgeroe-

pen in actie te komen. Een au-
tomobilist was uit de bocht ge-
vlogen toen hij richting Alkmaar 
wilde gaan. 

De bestuurder kwam met de 
schrik vrij. (Foto Leo Tillmans).Burgemeester met x-factor 

Uitgeest - Alsof ze nooit anders 
gedaan hebben; muziek maken 
voor een groot publiek. In de 
stampvolle zaal van De Nozem 
en de Non betraden vier burge-
meesters uit de IJmond vrijdag-
avond het podium. Prominent in 
beeld was burgemeester Mie-
ke Baltus uit Uitgeest. Swingend 
en leuk in de kleren als een pop-
ster inclusief x-factor, nam zij de 
zang voor haar rekening. Bernt 
Schneiders uit Haarlem stal de 
show als oude rocker op bas-
gitaar. Compleet met zonnebril, 
maar wel netjes in de kleren; 
dat dan weer wel. Hij deed Her-
man Brood weer even herleven. 
Han van Leeuwen van Beverwijk 
speelde tenorsax en dat deed hij 
goed. Hij voegde een prachtig, 
warm en rond geluid toe aan het 
geheel. Jaap Nawijn uit Heems-
kerk was te horen op percussie 
en al was zijn rol op het podium 
nogal bescheiden; hij had er dui-
delijk heel veel plezier in. Het op-
treden was een initiatief van mu-
ziekschooldirecteur Fred Knijn 
die achter de drums plaatsnam. 
Muziek verbroedert was de op-
zet.  De huisband van de muziek-
school zorgde voor de begelei-
ding. (Foto: Leo Tillmans).
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Uitgeest - De politie heeft vorige 
week dinsdagmiddag een snel-
heidscontrole gehouden op de 
Provincialeweg. 39 reden snel-
ler dan de toegestane 50 km per 
uur. De hoogst gemeten snelheid 
was 117 km per uur. 

Snelheidscontrole

Regio - De Velsertunnel wordt 
in de nacht van zaterdag 27 fe-
bruari 23.00 uur tot zondag 28 
februari 7.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer, met uitzondering 
van het openbaar vervoer en de 
hulpdiensten. De afsluiting is 
noodzakelijk om het verouderde 
tunnelsysteem met spoed te ver-
vangen. Het gaat om voorzienin-
gen voor de hoogtedetectie, ca-
mera’s, signalering et cetera. 

Er worden omleidingen inge-
steld via onder meer de Wijker-
tunnel en het Rottepolderplein. 
De maximale vertraging zal vol-
gens Rijkswaterstaat 20 minuten 
bedragen.

Velsertunnel dicht

tot ziens bij

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

Burgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

FEBRUARI
SoEzEnmAAnd

Slagroom/
caramelsoes
woudvruchten/
slagroom
room/mokka-
slagroom
room/banaan
moorkop

SoES vAn dE wEEk

Valentijnsoes room/framboos

                    van 1,80 voor         1,50

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

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

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
27-01-2010: Iago, zoon van 
A.P.F.J. Sanders en H. Timmers, 
geboren te Beverwijk. 27-01-
2010: Ines Adriana, dochter van 
S.J. van der Meijden en M. van 
Trigt, geboren te Alkmaar. 28-01-
2010: Sven Rafaël Hubertus Her-
manus, zoon van J.M. Reeze en 
I.I.W. Prins, geboren te Alkmaar. 
31-01-2010: Tijs Milan, zoon van 
A.W.H. Brakenhoff en P. van den 
Born, geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
28-01-2010: Mike Petrus Antoni-
us, zoon van M.J. Rajk en P.E.M. 
van Stralen, geboren te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
29-01-2010: van der Plas, Ro-
nald en Heijda, Tanja F., beiden 
wonende te Akersloot. 01-02-
2010: van Borre, Adam H.J. en 
Zeegers, Caroliene, beiden wo-
nende te Castricum. 
02-02-2010: de Vries, Ronald R.J. 
en Verhoef, Bernardina C,A,, bei-
den wonende te Castricum. 04-
02-2010: Roos, Godfried A. en 
Spruit, Herta, beiden wonende 
te Limmen. 04-02-2010: Veldt, 
Johannes P.G. en Bakker, Si-
mone M., beiden wonende te 
Akersloot.

Overleden:
Wonende te Castricum:
26-01-2010: Kok, Margaretha 

G.G., oud 55 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met T.G.M. 
Jonker. 26-01-2010: Schotvan-
ger, Dirk, oud 100 jaar, overle-
den te Heemskerk. 26-01-2010: 
Eijk, Johanna M., oud 71 jaar, 
overleden te Castricum. 28-01-
2010: Kooij, Johannes, oud 78 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd met G.S.J. Batelaan. 29-
01-2010: Vader, Johanna, oud 84 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met L.P. Scheerman. 30-
01-2010: Dirkse, Frank B., oud 59 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met W.J.C. Botman. 30-01-
2010: van Leeuwen, Ans J., oud 
73 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd geweest met H.C. Nie-
meijer. 01-02-2010: van der Poll, 
Johan F., oud 95 jaar, overleden 
te Castricum.
Wonende te Limmen:
03-02-2010: de Graaf, Petrus, 
oud 59 jaar, gehuwd met C.M. 
van Diepen, overleden te Lim-
men.
Wonende te Oostzaan:
27-01-2010: Vonk, Anna E., oud 
85 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met J. Lust.
Wonende te Bakkum:
30-01-2010: Groot, Geertrui-
da M., oud 78 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
N. Pouw.
Wonende te Akersloot:
31-01-2010: van den Berg, Jans-
je, oud 74 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met A.J. Ke-
ijsper.

Miniatuurkunstwerken 
te zien op de eierbeurs
Akersloot - Op 20 en 21 febru-
ari wordt de eerste eierbeurs ge-
houden in Noord-Holland. Op de 
eierbeurs Akersloot komen meer 
dan 35 eierkunstenaar van di-
verse nationaliteiten, die beho-
ren tot de top van het creëren 
van miniatuurkunstwerken op 
ei. De exposanten laten zien en 
vertellen hoe ze deze specifieke 
technieken toepassen, zoals: het 
schilderen op lege eieren met 
aquarel of olieverf, opengewerk-
te eieren in Farbergé stijl, Gouds 
plateel, glas-in-lood stijl schil-
deringen van heiligen, Engel-
se patchworkstoffen, koud por-
selein of met Fimoklei bewerkt, 
borduren op opengemaakte eie-

ren. Ook zijn er Russische iconen 
op houten eieren, teveel om op 
te noemen. Verder zijn er diver-
se demonstraties. Op de beurs 
zijn ook diverse lokale eikunste-
naars, zoals Ciska Pirovano, Els 
Vlasblom, Margreet Marchand 
en Tiety Entjes.Voor wie zelf aan 
de slag wil zijn er diverse soorten 
lege eieren te koop, van kwartel 
tot struisvogelei. De beurs wordt 
gehouden van 10.30 tot 17.00 uur 
in het v.d. Valk hotel in Akersloot, 
Geesterweg 1a. De entreeprijs 
bedraagt 4,50 euro, 65+ 4,00 eu-
ro, tot tien jaar onder begelei-
ding gratis. Voor meer informa-
tie: www.randstadeierbeurs.nl of 
tel.: 0655560975.

Eerste paal uitbreiding bieb
Akersloot - Wethouder Hes heeft dinsdag in de stromende regen de 
eerste paal van de uitbreiding van de bibliotheek aan de Rembrandt-
singel in Akersloot geslagen. Hierin vinden straks ook schildersvereni-
ging HUIB en de Historische Vereniging Oud Akersloot een onder-
komen. In het tweede kwartaal van 2010 kan de uitbreiding naar ver-
wachting worden opgeleverd. Foto: Leo Tillmans.
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The Wendies, carnaval 
en Valentijn in Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag 13 februari 
treedt de band The Wendies op 
in Live Café de Balken. The Wen-
dies bestaat uit vijf muzikanten 
die top40/100 covers speelt. Het 
repertoire is breed zoals Police, 
Herman Brood, Dire Straits. 
Op dezelfde avond is het carna-
val in café De Apotheker. Ieder-

een komt natuurlijk verkleed en 
samen met Lukas, Myriam en dj 
Romano gaat het dak eraf. 
In Bar Dancing Buona Sera Uit-
geest wordt zaterdag Valentijn 
gevierd. Deze avond staat na-
tuurlijk geheel in het teken van 
de liefde. Dj Bas zorgt voor toe-
passelijke muziek. 

Romantische Valentijn-
concert in Dorpskerk
Castricum - De middeleeuwse 
Dorpskerk is op zaterdagavond 
13 februari de sfeervolle ambi-
ance voor een romantisch Va-
lentijnsconcert, de eerste van 
de voorjaarsserie klassieke Iskra 
Monumentconcerten. Vier han-
den op één piano door het jon-
ge, fenomenale pianoduo Schol-
tes-Janssens. Om 20.15 uur be-
gint dit concert met werk van 
een sprankelende Mozart, ro-
mantische dansen van Dvo-
rak, impressionistische schetsen 
van Debussy, en de passie van 
meesterpianist/componist Rach-

maninov. Lestari Scholtes (1984) 
en Gwylim Janssens (1985) vor-
men een pianoduo sinds 2003. 
Recent traden ze zowel op bij 
AVRO Radio 4 klassiek Spiegel-
zaal als bij VPRO’s Vrije Gelui-
den. In 2009 werden ze finalist 
bij het prestigieuze combinatie-
concours Concertgebouw Vrien-
denkrans en Het Debuut met 
coaching en concerten op grote 
concertpodia. Dit voorjaar wordt 
de winnaar bekend gemaakt.
Concert- en kaartinformatie en 
bestellen via www.iskra.nl of tel.: 
0251 674379. 

Musici Limmen en Cas-
tricum in Judas Passion
Regio - Egon Kracht is een telg 
uit de Limmense familie Kracht. 
De contrabassist is onder an-
dere bekend van samenwer-
king in het theater met Maarten 
van Roozendaal. In 1994 richtte 
hij Egon Kracht & the Troupe op. 
Zijn broer, gitarist Milan, is mu-
zikant bij The Troupe. Egon heeft 

nu violist Sietse van Gorkom uit 
Castricum gevraagd om mee te 
werken aan de Judas Passion 
waarvoor momenteel de repeti-
ties aan de gang zijn. 
Na de spraakmakende bewer-
king die Egon Kracht maakte van 
de Mattheus Passion, dacht hij 
na over een nieuwe passie, met 

Groep zes Juliana van 
Stolberg genomineerd
Castricum - Groep zes van de 
Juliana van Stolberg basisschool 
heeft een liedje geschreven en 
een dansje gemaakt voor de Na-
tionale Boomfeestdag. Daarmee 

eindigden zij bij de beste vijf-
tien deelnemers in Nederland. 
De tekst hebben ze zelf verzon-
nen en met drie geweldige break 
dancers is het een hele act ge-

Castricum - Een aantal leerlin-
gen van het Jac. P. Thijssecollege 
heeft een EHBO-cursus gevolgd. 
Vier van hen zijn vrijdag gecerti-
ficeerd voor een 4* Eerste Hulp 
Diploma van het Rode Kruis. Dit 

Jongeren JPT geslaagd voor EHBO

Programma 11 feb t/m 17 feb 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 16.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur 
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.15 & 21.30 uur 

zondag 16.00 & 20.00 uur
maandag, dinsdag 

& woensdag 20.00 uur 
“Valentine’s Day” 

zondag 20.00 uur 
“Sherlock Holmes”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
“It’s Complicated”
donderdag 20.00 uur 
zaterdag 16.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

“De Helaasheid der dingen” 
zaterdag 13.30 uur
zondag 13.30 uur 

“Zwem mee in 3D”
zaterdag 16.00 uur
woensdag 14.00 uur 

“Het regent Gehaktballen 3D”
zaterdag 13.30 uur 
zondag 13.30 uur

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

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. Na de pau-
ze: Ocean Wonderland. Een reis 
van het Great Barrier Rif in Au-
stralie 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.

Romantische komedie van de 
maker van Pretty Woman, waarin 
verschillende koppels in Los An-
geles gevolgd worden. Iedereen 

Romantiek in Valentine’s Day
beleeft op zijn of haar eigen ma-
nier liefde en vriendschap gedu-
rende de meest liefdevolle dag 
van het jaar: Valentijnsdag. 

Lachen met Meryl Streep 
In de grappige film Its Complica-
ted is Jane (Meryl Streep) moe-
der van drie volwassen kinde-
ren, ze heeft een goedlopende 
lunchroom in Santa Barbara, en 
heeft, na tien jaar gescheiden te 
zijn, een vriendschappelijke re-
latie met haar ex-man, advo-
caat Jake (Alec Baldwin). Maar 
wanneer Jane en Jake de stad 
uit zijn omdat hun zoon afstu-
deert, worden de zaken gecom-

pliceerd. Een onschuldig eten-
tje wordt iets onvoorstelbaars – 
een verhouding... Nu Jake her-
trouwd is met de veel jongere 
Agness is Jane ineens ‘de ande-
re vrouw’. Architect Adam, die is 
ingehuurd om Jane’s keuken te 
verbouwen, raakt betrokken bij 
hun hernieuwde romance. Moe-
ten Jane en Jake verdergaan met 
hun levens, of is ware liefde de 
tweede keer mooier?

Donderdag ‘Disco Boogie 
Mastercuts’ in Café City
Castricum - De maandelijkse 
City Live staat weer voor de deur 
in Café City Castricum. Muzika-
le vrienden ontmoeten elkaar 
op het podium om de avond te 
vullen met lekkere muziek. Ook 
deze tweede donderdag van de 
maand heeft organisator/mu-
zikant André Voebel weer een 
uniek gezelschap weten te strik-
ken. Het thema van 11 februari 
wordt een ‘Disco Boogie Mas-
tercuts’.
Jacqueline Neslo zingt deze 
avond de golden oldies. Jacque-

line heeft een flinke staat van 
muzikale dienst: backing vocals 
bij Boris, Nigel Brown en Pam 
Feather. Op dit moment is zij 
druk bezig met haar eigenwerk 
band Alley/Avenue. Verder spe-
len mee: Sjoerd ‘de ploert’ Balk 
op virtuoso gitaar, Bastiaan ‘hot 
fingers’ Peters op keys, Ilse ‘kil-
lergroove’ Hofma op drums en 
André ‘the basstard’ Voebel op 
basgitaar.
Cafe City is gevestigd aan de 
Dorpsstraat 22, aanvang 21.00 
uur en de toegang is gratis.

nieuwe muziek en tekst. Met de 
herontdekking van het Judas 
Evangelie kreeg ook het onder-
werp vorm. The Troupe bestaat 
dit keer uit negen musici, be-
staande uit de vaste ploeg van 
de Mattheus Passion, aange-
vuld door een blazer en een vi-
olist: Sietse van Gorkom. De re-
gie is in handen van Dick Hau-
ser, en het libretto is van Jeroen 
van Merwijk. 

De Judas Passion is te zien op 
woensdag 24 februari in het. 
Kennemertheater in Beverwijk. 

is opmerkelijk; de jongeren zijn 
pas dertien jaar en nu al in het 
bezit zijn van een volwaardig 
EHBO-diploma. Jongeren die 
dat ook willen: tel: 0229-267423, 
email: wboele@redcross.nl. 

worden. Er zijn optredens ge-
weest op het Bonhoeffer Colle-
ge, bij Radio Castricum en het 
Sociaal Carnaval, op het Jac. P. 
Thijsse College en het Clusius 
College. Hiermee hoopten zij zo-
veel mogelijk stemmen binnen 
te krijgen. Dat kon tot woens-
dag. Bij het drukken van deze 
krant was de winnaar nog niet 
bekend. 
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Winterdag in de duinen
Castricum - Op zondag 14 fe-
bruari brengen PWN en de Li-
ons Castricum–Heemskerk weer 
de sfeervolle Winterdag naar de 
duinen van Heemskerk. 
Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn 
er stands van onder andere de 
vogelwerkgroep en de padden-
vereniging, boswachters vertel-
len over stuivende duinen door 
de tijd heen en er is een stand 
met informatie over bunkers in 

de duinen en het duin als strijd-
toneel in de 18e eeuw. Kinde-
ren komen ruim aan hun trek-
ken met pannenkoeken bak-
ken, pony rijden, hout knutselen, 
schminken in de tipi én er kan 
een hart worden geknutseld om-
dat het Valentijndag is. Wie dat 
niet wil mag ook een konijn ma-
ken. De ‘gokkers’ kunnen weer 
inzetten op het geitenspel. Vuur-
korven, het shantykoor ‘de Hee-

renzeventien’ uit Akersloot, zelf-
gebrouwen bier en gasterij De 
Kruisberg zorgen voor extra sfeer 
en de inwendige mens.
De opbrengst van de Winterdag 
gaat naar een project voor wa-
terputten in Rwanda. Door de 
genocide eind vorige eeuw is in 
Rwanda veel van de infrastruc-
tuur verloren gegaan. De bevol-
king worstelt nog steeds met het 
herstel daarvan. De waterput-
ten voorzien in de drinkwater-
behoefte van de plattelandsbe-
volking en worden gerund door 
vrouwen. In het kader van de ge-
zondheid mogen Rwandese kin-
deren bij deze waterputten gratis 
komen drinken. Het ‘waterspel’ 
op de Winterdag laat Nederland-
se kinderen kennismaken met 
het begrip waterschaarste. Ze 
mogen zelf jerrycans volpompen 
en naar een andere plek dragen. 
Iets dat Rwandese kinderen elke 
dag moeten doen.

De Winterdag is te bereiken via 
parkeerplaats Geversduin, ge-
legen aan de Rijksstraatweg bij 
Heemskerk. Het activiteitenter-
rein is vandaar via een aangege-
ven wandelroute te vinden. Een 
bezoek aan de Winterdag is gra-
tis maar een toegangskaart voor 
de duinen is wel verplicht.

Mariëtte’s Child Care 
ontvangt een cheque
Castricum - Mariëtte Asagbo-
Krouwel, haar man Moses en 
hun kinderen Sam en Noah zijn 
voor een kort werkbezoek in Ne-
derland. In Ghana runnen zij het 
kinderhuis Hanukkah waarin 32 
kinderen wonen. Met elkaar zijn 
ze voor een groot deel afhanke-
lijk van giften en ondersteuning 
van vrijwilligers.
Vanuit Nederland worden ze on-
dersteund door de stichting Ma-
riëtte’s Child Care uit Castricum, 
die alle acties voor het kinder-
huis coördineert.
Op zondag 7 februari organi-
seerde de stichting haar jaarlijk-
se vrijwilligersdag. De vrienden 
en vrijwilligers van Hanukkah en 
natuurlijk van Mariëtte en Moses 
ontmoetten elkaar en wisselden 
ervaringen en ideeën uit.
Vrijwilligers die voor het eerst 

naar Ghana gaan, nemen ken-
nis over van de mensen die al 
eerder zijn geweest. Een vrijwil-
ligster die al vaker is geweest is 
Marja Boeters uit Castricum. Na 
haar tweede bezoek in 2009, is 
zij in Nederland een actie gestart 
waarvan de opbrengst geheel 
ten goede komt aan de stich-
ting Mariëtte’s Child Care. Van 
traditionele Ghanese stof en ge-
bruikte meelzakken maakt Mar-
ja schorten die worden verkocht 
voor 15,00 euro per stuk.
Op de vrijwilligersdag heeft Mar-
ja aan Mariëtte en Moses een 
cheque kunnen overhandigen 
van 1.600,00 euro, opgebracht 
door de verkoop van bijna 110 
schorten.
Voor meer informatie en het be-
stellen van schorten zie www.
mchildcare.nl.

Petitie op www.loslopen.nl
”Honden los in duin- en bosgebied”

Castricum - Ariana van Mar-
wijk is een actie gestart en zij 
zoekt medestanders die ook vin-

den dat honden los zouden moe-
ten kunnen lopen in het bos- en 
duingebied. “In heel veel natuur-

gebieden mogen honden ge-
woon loslopen, en die ervaringen 
zijn positief. Dus waarom niet bij 
ons? Trouwens, ook in het PWN-
gebied in Bergen mogen honden 
los lopen! Behalve dan in het 
broedseizoen, en dat is natuurlijk 
een prima regeling. En als hon-
den los mogen lopen in het bos, 
dan zal de druk – en overlast - op 
die paar paden in de gemeente  
waar honden nu los mogen lo-
pen aanzienlijk afnemen. Ik heb 
gemerkt dat heel veel mensen, 
en niet alleen hondenbezitters  
het met me eens zijn, en ook vin-
den dat PWN de losloopregels 
moet aanpassen. Daarom ben ik 
nu een handtekeningenactie ge-
start op internet. In maart wor-
den die handtekeningen aange-
boden aan PWN. Ook heb ik de 
politiek benaderd. PvdA, De Vrije 
Lijst en VVD hebben al laten we-
ten dit initiatief te steunen!”
Deze actie kan gesteund worden 
door ondertekening van de peti-
tie op www.loslopen.nl. 

Zwembad de Witte Brug 
heeft bestaansrecht
Castricum - Uit onderzoek 
naar de Witte Brug blijkt dat het 
zwembad in Castricum voldoen-
de bestaansrecht heeft. Het ka-
rakter van het bad is een in-
structiebad, dat vooral gebruikt 
wordt voor school- en leszwem-
men. Voor leszwemmen bestaat 
er zelfs een wachtlijst. Ook ma-
ken een aantal verenigingen ge-
bruik van dit bad en zijn er vrije 
zwemuren, onder andere voor 
recreatief zwemmen en voor ou-
deren. 
Op basis van de inventarisa-
tie van de accommodaties in de 
gemeente Castricum in de eer-
ste helft van 2009 is nader on-
derzoek gedaan naar het be-
staansrecht van het zwembad. 
In dit onderzoek zijn vier scena-
rio’s uitgewerkt, te weten: slui-
ting, instandhouding, renova-

tie en nieuwbouw. In het onder-
zoek is ook nadrukkelijk geke-
ken naar de zwembaden in de 
regio en het karakter en het be-
reik van het zwembad. 

Na overleg met het bestuur van 
de Witte Brug bleek dat de voor-
keur uitging naar scenario 2 ‘in-
standhouding’ van het zwembad. 
Een voordeel van dit scenario is 
dat het zwembad niet langdurig 
gesloten hoeft te worden en dat 
de kosten op jaarbasis lager zijn 
dan bij renovatie of nieuwbouw.  
Daarom heeft het huidige colle-
ge er voor gekozen om de kosten 
voor scenario 2 ‘instandhouding’ 
door te laten rekenen door een 
onafhankelijk bureau, zodat een 
nieuwe coalitie na 3 maart zorg-
vuldig kan afwegen welk scena-
rio uiteindelijk wordt gekozen.

Kiezersdebat in Geesterhage
Castricum - In de aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 3 maart organiseren de ge-
zamenlijke ouderenbonden in de 
gemeente Castricum een verkie-
zingsdebat.
Inwoners mogen gaan stemmen 
voor een nieuwe gemeenteraad 
voor de komende vier jaar. Deze 
raad zal moeilijke besluiten moe-
ten nemen, die ook de groeiende 

groep ouderen aangaat zoals: 
Hoe denkt de partij het buurtge-
richt werken te stimuleren; Hoe 
denkt de partij over de komende 
bezuinigingen in de sector wel-
zijn; Hoe denkt de partij over de 
totstandkoming van goede mo-
biliteit en woonzorgvoorzienin-
gen.

Stichting Welzijn Castricum heeft 

daarom de politieke partijen ge-
vraagd een vertegenwoordiger te 
sturen naar deze verkiezingsbij-
eenkomst om hierop te antwoor-
den en in discussie te gaan. 
Deze bijeenkomst wordt gehou-
den op donderdag 18 februari in 
Geesterhage, Geesterduinweg 
van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Wie vervoer nodig heeft, kan 
vóór 16 februari contact opne-
men met de vervoersdienst van 
de Stichting Welzijn Castricum 
tel: 0251-656562. 

Castricum - De politie heeft za-
terdag omstreeks 0.45 uur op de 
Kerkweg van een beschonken 
automobilist het rijbewijs inge-
vorderd. De man viel op door zijn 

Beginnend bestuurder drinkt teveel
rijgedrag en werd aan de kant 
gezet, waar hij moest blazen. De 
21-jarige bestuurder uit Castri-
cum moest zijn auto laten staan 
en kreeg een proces-verbaal.
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Dierenkliniek Geesterduin 
is veranderd van naam
Castricum - Sinds 1 januari 
2010 is de naam van Dierenkli-
niek Geesterduin aan het Raad-
huisplein 7 gewijzigd in Dieren-
artsenpraktijk IJmond Noord. 
De praktijk behoud alle facilitei-
ten voor gezelschapsdieren die 
zij in het verleden reeds had zo-
als röntgenapparatuur, echo en 
bloedanalyse. De openingstijden 
van maandag tot en met vrijdag 
zijn gelijk gebleven evenals het 
telefoonnummer  (0251-655910). 
Ook is er sinds 1 januari op za-
terdag gelegenheid om een in-

loopspreekuur te bezoeken van 
11.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast worden de mogelijk-
heden voor het behandelen van 
paarden uitgebreid. Zo kan men  
vanaf maart, buiten de huisvisi-
tes, ook op het paardenspreek-
uur terecht. Dit op een daarvoor 
geschikte locatie in Uitgeest. 
Ook beschikt de praktijk inmid-
dels over een verrijdbare box die 
bijvoorbeeld van dienst kan zijn 
bij het corrigeren van paarden-
gebitten of het veilig opvoelen 
van paarden.

Cniertjes schaatsen voor 
een draagbare kunstnier
Castricum - Met het schaats-
evenement IJsstrijd wil de Nier-
stichting geld inzamelen voor de 
ontwikkeling van een draagbare 
kunstnier. Ook een Castricumse 
ploeg schaatst mee en voert ac-
tie voor dit goede doel.
De Cniertjes, de Castricumse 
niertjes, willen een bijdrage le-
veren. Wynzen Pauzenga, Pauli-
ne Jansen, Frank Jan Borst, Paul 
Valk en Maarten Kraefft heb-

ben het op zich genomen om 
3.750,- euro bij elkaar te schaat-
sen. Ze gaan met z’n vijven 200 
km schaatsen en vragen ieder-
een om hen te sponsoren. “Dat 
schaatsen is voor ons een uitda-
ging. We zijn hard aan het trai-
nen. En we vragen de mensen 
om onze IJsstrijd te steunen door 
een financiële bijdrage te leve-
ren. Die kunstnier moet er ge-
woon komen zodat ook nierpa-

Limmen - Op dinsdag 16 febru-
ari opent wethouder Portegies, 
officieel het nieuwe pand van 
kinderdagverblijf Eigen Wijs van 
Forte Kinderopvang in Limmen.

Nieuw pand 
voor Eigen Wijs

Castricum - Gebruikte kleding, 
gordijnen, beddengoed, schoei-
sel en ander textiel kan men in 
de bezorgde plastic zak op don-
derdag 18 februari uiterlijk om 
9.00 uur aan de stoeprand klaar-
zetten. De vrachtauto van de 
stichting Ondersteuning Medi-
sche Research haalt de zakken 
dezelfde dag nog op. De inge-
zamelde kleding wordt verkocht 
en de opbrengst hieruit is be-
stemd voor de Nier Stichting Ne-
derland. 

Kast opruimen 
voor goede doel 

Castricum - Tips en trucs om 
de computer weer beter te la-
ten presteren en ook de beveili-
ging van de computer komt aan 
de orde op woensdagmiddag 17 
februari van 14.15 – 16.15 uur op 
de bovenverdieping van de Bibli-
otheek. Opgave: tel. 656562.

Computeronderhoud

Zondagconcert verplaatst
Castricum - Oorspronkelijk 
zouden Gwyneth en Felicia op 14 
februari bij Toonbeeld optreden 
maar het concert vindt een week 
later plaats. Gwyneth (1981) is 
een zeer begaafde harpiste, die 
niet alleen talrijke concoursen 
heeft gewonnen maar ook al en-
kele belangrijke muziekprijzen in 
ontvangst mocht nemen. Gwy-
neth treedt op met een fluitiste 
die summa cum laude aan het 
Utrechtse conservatorium afstu-
deerde. En net als Gwyneth heeft 

Felicia een aantal muziekcon-
coursen gewonnen en is zij in 
het Concertgebouw opgetreden. 
En ook zij geeft over de hele we-
reld concerten.
Losse kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Toonbeeld zelf (Jan van Nas-
saustraat 6), aan de zaal of bij 
Boekhandel Laan, de Readshop 
en Muziekhandel Borstlap. Ook 
via de website van Toonbeeld: 
www.toonbeeld.tv. Het optreden 
begint om 11.30 uur. Toegang:  
10, cjp/65+ 8, kinderen 4 euro.

Praten met VVD-er Fred 
Teeven in politiek café 
Castricum - Op zondag 14 fe-
bruari om 15.00 uur organi-
seert de VVD Castricum een po-
litiek café. Als speciale gast is 
VVD Tweede Kamerlid Fred Tee-
ven uitgenodigd. Fred Teeven 
was, voordat hij Tweede Kamer-
lid werd, Officier van Justitie en 
stond bekend als ‘crimefighter’ 
bij uitstek. Hij is nu woordvoer-
der Justitie.
Fred Teeven zal spreken over het 
thema ‘lokale veiligheid’ en daar-
naast ingaan op actuele politie-
ke onderwerpen. Na zijn spreek-
beurt kan de zaal in gesprek 
gaan met hem. Gespreksleider is 
Kees Kroone, voorzitter bestuur 

VVD Castricum. Vanaf 16.00 
uur is er gelegenheid tot ‘infor-
meel‘ napraten aan de bar en is 
er ook gelegenheid in gesprek 
te gaan met lijsttrekker Chris-
tel Portegies en de VVD-ers die 
op de kandidatenlijst staan. Voor 
de VVD Castricum is ‘Veiligheid‘ 
één van de speerpunten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
3 maart. Lijsttrekker VVD Cas-
tricum Christel Portegies: ”Wij 
willen meer blauw op straat en 
een harde lik-op-stuk aanpak.” 
Het ‘politiek café’ vindt plaats in 
Café De Balustrade, Dorpsstraat 
35A in Castricum, van 15.00 tot 
17.00 uur. 

Mineke exposeert in De Clinghe

Castricum - Vooral met bloe-
men en planten heeft zij iets, Mi-
neke de Geest-Kok die haar werk 
exposeert in De Clinghe. En zij 
geniet van het ontdekken en het 
uitproberen van nieuwe tech-
nieken in de schilderkunst. “Als 

ik mijn omgeving mee kan laten 
genieten ben ik daar dankbaar 
voor”, zegt zij. “Dit alles maakt 
mijn leven zoveel waardevoller.” 
Mineke exposeert tot 6 april in 
de Clinghe, Duinenboschweg 3 
in Castricum. 

tiënten een gewoon leven kun-
nen leiden!” 

Het leveren van een financië-
le bijdrage kan niet alleen bij 
de schaatsers van De Cnier-
tjes, maar ook via www.ijsstrijd.
nl. Kijk onder ‘alle acties’ en vind 
met ‘uitgebreid zoeken’ de actie-
pagina van de schaatsers. Men 
kan dan via de bank een bijdra-
ge storten.

Yoga in het dagelijks leven
Castricum - Op zaterdag 27 fe-
bruari begint om 10.00 uur op de 
Van Speijkkade 61 een lezing. 
Swami Sarvatmananda praat 
over toepassing van yoga in het 
dagelijks leven. De lezing wordt 
gegeven in het Engels, maar in 
het Nederlands vertaald. Swami 
Sarvatmananda is als jongeman 

ingetreden in de Ramakrisna or-
de in India, daarna heeft hij een 
aantal jaren als monnik gewerkt 
in een Vedantacentrum in Holly-
wood. Na deze periode is hij naar 
Nederland gekomen waar hij 
met het Vedantacentrum in Am-
stelveen leidt. Aanmelden via tel: 
0251-651753.  
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Zumba met Mariz op de Brink
Castricum - Afgelopen week-
end stond de grote tent weer op 
de Brink voor het sociaal carna-
val. Om de tent het hele week-
end gevuld te houden werd er 
ook op andere dagen en tijden 
van alles georganiseerd.
Op zaterdag was het de beurt 
aan dans/muziek. Tussen het 
aanstekelijke getrommel door 
van een Braziliaanse drumband 
was de beurt aan Mariz.nu. Twee 
hiphopgroepen lieten zien wat ze 
in huis hadden. Eerst de kinde-

ren die in zeven weken een show 
in elkaar gezet hadden. Op het 
grote podium lieten ze zien dat 
hiphop niet alleen maar pasjes 
zijn. 
Daarna deed de hiphop groep 
1naB dat nog even dunnetjes 
over. Totaal gestoken in urban 
outfit dansten zij op een eigen 
mix. De show was een mix van 
pure hiphop, effectdans en acro-
batiek. 
Na de hiphop was het tijd voor 
Zumba. Mariz gaf samen met 

twee van haar leerlingen een mi-
niworkshop waar jong en oud 
aan mee deed. De muziek was 
aanstekelijk, de pasjes effectief, 
maar niet te moeilijk en alle deel-
nemers, zowel jong als oud de-
den vrolijk mee. 

Aanstaande weekend staan de 
kidz van Mariz op het podium tij-
dens het kindercarnaval in Dans-
centrum Luut Griffioen aanslui-
tend aan de optocht. Entree is 
gratis voor de kinderen.

Dekker Groenten en Fruit 
elke dag alles lekker vers

Uitgeest - Ze zijn al helemaal 
gewend; Hans Dekker en alle fa-
milieleden die meehelpen in de 
groentezaak. Ruim drie maan-
den geleden vond de verhui-
zing plaats van de Beatrixlaan 
naar een prominente locatie op 
de Middelweg. “De oppervlak-
te is ongeveer hetzelfde”, ver-
telt Hans. “Maar omdat de nieu-
we winkel zich in de breedte uit-
strekt is de presentatie van alle 
versproducten veel overzichtelij-
ker geworden. Een hele vooruit-
gang.”

Het is een lust voor het oog, de 
uitgestalde groenten, het fruit, 
de versproducten waaronder 

verleidelijke salades en verschil-
lende soorten kaas. Elke dag is 
er verse aanvoer en dat zie je. 
“We verkopen ook verse piz-
za’s en kant-en-klaar maaltijden 
waaronder boerenkoolstamppot, 
hutspot, een zuurkoolschotel en 
rijkgevulde erwtensoep, natuur-
lijk voorzien van vlees, lekkere 
worst en spek.” Vanzelfsprekend 
zijn hier ook verschillende soor-
ten aardappels te koop. Zelfs het 
assortiment kaas mag er zijn: 
van jong tot oud, komijnekaas, 
geitenkaas en de lekkere Itali-
aanse Parmezaanse kaas. 

Terwijl groenteboer Hans het ver-
trouwde gezicht en aanspreek-

punt is in de winkel, helpt echt-
genote Franske en moeder Dek-
ker achter de schermen mee. 
Zo bereidt Franske bijvoorbeeld 
de stoofpeertjes en vers bereid-
de appelmoes in eigen keuken. 
Ook de neven Mike, Falco en 
Dave zetten zich enthousiast en 
met volle kracht in voor dit fami-
liebedrijf. 
“Iedere week zijn er maar liefst 
tien aanbiedingen”, vervolgt 
Hans. “Op vrijdag en zaterdag 
geven we een folder uit waarop 
de nieuwe aanbiedingen zijn te 
lezen. Kaas bijvoorbeeld is bij ons 
al vanaf vijf euro per kilo te koop 
en dat is echt een superaanbie-
ding.” Hans doet nog meer voor 
zijn klanten. Er is een spaaractie 
met premiezegels en er kan ge-
spaard worden voor gratis pers-
sinaasappelen. Deelnemers aan 
de maandelijkse puzzel in de-
ze krant maken bovendien kans 
op een gratis, goedgevulde fruit-
mand. 

Ouderwets lekker; zo is de smaak 
van het assortiment van deze 
winkel misschien wel het bes-
te te omschrijven. Met een ou-
derwets goede service, want de 
klant is hier nog steeds koning. 
Het is tegelijk wel mogelijk de 
boodschappen te pinnen, want 
Hans gaat natuurlijk wel met zijn 
tijd mee. Dekker Groenten en 
Fruit is te vinden op de Middel-
weg 86 in Uitgeest. 

Nieuw vaarbewijs ook 
geldig in het buitenland
Regio - Dit jaar worden alle 
nieuwe vaarbewijzen gecombi-
neerd met het ICC, het interna-
tionale vaarbewijs. Daarmee mag 
ook in het buitenland gevaren 
worden. Binnenkort start Top-
licht Vaaropleidingen weer dag- 
en avondopleidingen in Alkmaar, 

Heemskerk en Haarlem. Snel 
daarna kunnen de deelnemers 
examen doen in Hoofddorp. En 
daarna deze zomer nog met het 
vaarbewijs het schip in! 
Kijk voor meer informatie op 
www.vaarbewijs.com of bel 
0251-239832. 

Alles is liefde in Wereldwinkel
Castricum - Wereldwinkel Cas-
tricum biedt uitkomst aan ieder-
een die op zoek is naar een origi-
neel en symbolisch Valentijn ca-
deau. Vooral op het gebied van 
romantisch tafelen zijn er bijzon-
dere fairtrade cadeaus voor in en 
rondom de keuken te koop. Ko-
ken met liefde is het thema dat in 
februari centraal staat bij de fair-
trade cadeauwinkel van Neder-
land. Te denken valt aan roman-
tisch en stijlvol servies, kook-
gerei, schalen en glazen maar 
ook ingrediënten zoals olijfolie 
en kruiden. Heerlijke recepten 
kunnen gehaald worden uit het 
kookboek ‘Koken & Kitsch’. Dit 
kookboek is gemaakt door een 
paar vriendinnen, die verspreid 
over de wereld wonen. Ze kon-
den allerlei snuisterijen maar 
niet weggooien, en besloten iets 
met hun gezamenlijke passies, 
verzamelen en koken te doen. 

Dit resulteerde in een kookboek 
om blij van te worden met vro-
lijke kleurtjes, grappige plaat-
jes en recepten van over de hele 
wereld. Naast ingrediënten voor 
een romantisch diner beschikt 
Wereldwinkel ook over andere 
Valentijn cadeaus zoals handge-
maakte zilveren sieraden, kaar-
ten, chocola, harten van diverse 
materialen. 

Voetbalplaatjes ruilen 
bij AH op 17 februari
Castricum - Al weken op zoek 
naar Emanuelson? Lukt het maar 
niet om die ene voetbalheld te 
bemachtigen? Of de felbegeerde 
kampioensschaal? Op woens-
dag 17 februari is Albert Heijn 
in Castricum een paradijs voor 
verzamelaars van de felbegeer-
de voetbalplaatjes. Van 14.00 tot 
17.00 uur kan iedereen hier rui-
len om het verzamelalbum com-
pleet te maken.
Sinds de aftrap van de actie van 
Albert Heijn op 25 januari is Ne-
derland in de ban van voetbal-
plaatjes. De collectors items vlie-
gen in hoog tempo de winkels 
uit. De ruilmiddagen zijn de per-
fecte gelegenheid om de verza-
meling compleet te maken. Su-
permarktmaneger Tim Verbeek 
nodigt alle verzamelaars dan ook 
uit om de voetbalplaatjesruil-
middag te bezoeken: “De voet-
balplaatjesruilmiddag werd vo-
rig jaar zo goed bezocht, dat wij 
dit jaar twee keer een ruilmiddag 

organiseren. De eerste ruilmid-
dag vindt plaats op woensdag-
middag 17 februari. De laatste 
kans om het album compleet te 
maken krijgen de verzamelaars 
op woensdagmiddag 3 maart.

Naast het ruilen inde winkel 
kunnen verzamelaars dit jaar 
voor het eerst kennismaken met 
een compleet nieuwe online 
voetbalplaatjeswereld. Op www.
ah.nl/voetbalplaatjes kunnen zij 
een profiel aanmaken en onli-
ne voetbalplaatjes verzamelen 
door de code achterop het fy-
sieke voetbalplaatje in het online 
album in te vullen. Achter elke 
code zit een persoonlijk verhaal 
van de betreffende speler. Hele-
maal nieuw is de koppeling met 
Hyves. Door de koppeling tussen 
het online verzamellbum en Hy-
ves kunnen de  verzamelaars in 
een oogopslag zien met welke 
vrienden ze voetbalplaatjes kun-
nen ruilen. 

Castricum - Een storend fout-
je op het kieskompas van Cas-
tricum is verbeterd. Bij de vraag 
“In de gemeente Castricum moet 

Foutje kieskompas betaald parkeren worden inge-
voerd” stond aangegeven dat 
D66 Castricum voor het invoeren 
van betaald parkeren zou zijn, 
terwijl D66 juist uitgesproken te-
genstander is van dit idee. 



pagina 12 10 februari 2010

Hoogste Legotoren ter wereld 

Allemaal meewerken 
aan uniek evenement
Limmen - Nog honderd dagen 
en dan is het zover. Het park aan 
de Vuurbaak en Sporthal De En-
terij zullen een metamorfose on-
dergaan waardoor Limmen even 
met Lego in het middelpunt 
van de belangstelling zal staan. 
De hoogste Legotoren ter we-
reld wordt dan opgebouwd door 
Limmen Ludiek. Vijf jaar gele-
den bouwde de groep met bier-
kratten al een enorme piramide. 
André Koopman, voorzitter van 
stichting Limmen Ludiek: “Op dit 
moment is de eerste uitdaging 
voor Limmen Ludiek om vrijwilli-
gers voor de werkzaamheden te 
vinden. We hebben heel veel en-
thousiaste hulp nodig van jong 
en oud. Laat de mailbox maar 
vollopen met aanmeldingen.” 

Limmen Ludiek heeft ruim twee-
honderd vrijwilligers nodig in de 
periode 26 mei tot en met 9 juni 
verdeeld over verschillende dis-
ciplines zoals horecamedewer-
kers, stewards, parkbouwers, En-
terijbegeleiders, tentbouwers en 
natuurlijk wereldrecordbouwers. 

Aanmelden kan op de websi-
te www.limmenludiek.nl of stuur 
een email naar aanmeldenvrij-
williger@limmenludiek.nl.

“Tussen 27 mei en 1 juni zal 
Sporthal De Enterij één grote Le-
gospeeltuin worden waar ruim 
achthonderd basisschoolleer-
lingen van Limmen samen met 
de eigen schoolleiding aan een 
uniek bouwproject gaan wer-
ken”, zegt Gerda Burgering die 
verantwoordelijk is voor dit pro-
ject. 
Diverse sponsoren hebben stich-
ting Limmen Ludiek een riant 
pakket aan mooie prijzen aan-
geboden om in te zetten voor 
en tijdens het evenement in ju-
ni. Zo zijn er vijf reisjes te win-
nen naar Legoland in Dene-
marken voor vijf personen met 
drie overnachtingen, een aan-
tal reischeques en entreebewij-
zen voor Legoland, speelgoed-
pakketten,  waardebonnen voor 
wijnpakketten, diners, Limmen 
Ludiek passe-partouts voor de 
vrijdag- en zaterdagavonden en 

nog vele andere prijzen. Bijna de 
hele maand mei gaat in het te-
ken staan van een samenwer-
king tussen Limmen Ludiek en 
de Limmer Ondernemers Vereni-
ging in dezelfde vorm als de Sin-
terklaasbonnenactie. Ook is het 
de bedoeling dat er een Limmen 
Ludiek kruiswoordpuzzel ver-
schijnt in de kranten in de regio 
en een kleurplatenwedstrijd. 

Limmen Ludiek is samen met 
Peter Lute van Lute Rootz en 
Vincent Jongens van Kwart-
je Koffie de mogelijkheden aan 
het onderzoeken voor een culi-
naire samenwerking op donder-
dagavond 3 juni. “De bedoeling 
is dat er een soort van culinaire 
koren-battle plaatsvindt  waar-
bij tijdens een hoogwaardig vijf 
gangen diner in een feestelijk 
aangeklede feesttent een aantal 
koren uit de regio tussen de cu-
linaire gangen door zullen optre-
den. Achtpersoontafels zijn uit-
sluitend op reservering te bestel-
len voor 400,00 euro per tafel via 
info@limmenludiek.nl. 

Gratis cadeaus 
in Geesterduin 
Castricum - Op zaterdag 13 fe-
bruari wordt het nog leuker om 
te winkelen in winkelcentrum 
Geesterduin. Vanwege Valen-
tijnsdag wordt het publiek ge-
trakteerd op leuke cadeautjes. 
Gedurende ge gehele dag maakt 
men kans op een leuke attentie. 
Deze actie is mogelijk gemaakt 
door de winkeliers van het win-
kelcentrum. 

Regio - Maar liefst 27 basis-
scholen uit de IJmond en Zuid-
Kennemerland hebben zich aan-
gemeld voor de Warme Truien-
dag. Daarmee doen dit jaar zes-
duizend kinderen mee aan het 
evenement. Hogeschool InHol-
land stelt zeventig sportdocen-
ten beschikbaar om de war-
ming-up te begeleiden. 
De warming-up is een initia-
tief van Steunpunt NME, in sa-
menwerking met de Milieu-
dienst IJmond. De Warme Trui-
endag, een idee van Vereniging 
Klimaatverbond Nederland, vindt 
jaarlijks op of rond 16 februa-
ri plaats. Dat is de dag waarop 
in 2005 de Kyoto-overeenkomst 
in werking trad. Voor 2010 is ge-
kozen voor de vrijdag die het 
dichtst bij deze datum ligt: vrij-
dag 12 februari.

Warme Truiendag

Waterhoentje te gast
Als ik het vertel, geloofd niemand mij. Bij ons in de voortuin staat een 
vogelhuisje en regelmatig komt een waterhoentje eten. Het vogelhuisje 
staat 1,5 m hoog en is vrij klein, maar ondanks dat komt het water-
hoentje iedere dag. In het vogelhuisje ligt alleen universeel vogelzaad. 
Een waterhoentje is een watervogel en erg schuw. Daarom is het zeer 
bijzonder dat dit beestje langskomt. Tja, je moet maar honger hebben!
Yvonne Geldman, Castricum. 

Trage afhandeling
Reeds in 2008 kwamen CKenG geluiden ter orde dat de gemeente niet 
altijd op een heldere manier omgaat met de adviezen die zij heeft ge-
vraagd aan de eigen overleg- en adviesorganen. CKenG heeft toen via 
een breed gesteunde motie het college opgedragen om te komen met 
een zogeheten protocol voor afhandeling van adviezen. Vorige week 
kregen alle raadsleden een brief van de gemeente waarin onder andere 
wordt gemeld dat men gaat peilen bij de overleg- en adviesorganen of 
er wel behoefte bestaat aan zo’n protocol. Dat is toch te gek voor woor-
den! Na bijna twee jaar blijkt dat men nog niet eens begonnen is met 
de gesprekken met de overleg- en adviesorganen, laat staan met het 
opstellen van het protocol. Nee erger nog, eerst wil men nagaan of daar 
wel behoefte aan is. Maar dat was de opdracht niet! Zo’n trage manier 
van werken maakt voor mij zonneklaar dat een adviesprotocol dringend 
noodzakelijk is, want je zult als adviesorgaan toch zo lang moeten wach-
ten voordat je eens wat hoort. Dat moet dus anders!  
Divera Borsboom (nummer 2 lijst 5 CKenG). 
(Ingekort door de redactie).

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, duetten en kwartetten 
uit de muziek van onder andere 
Mozart, Rossini, Schubert, Ver-
di, Lehar, Bizet, Strauss belooft 
het een boeiend en afwisselend 
concert te worden. Het concert 
vindt plaats in de protestantse 
kerk aan het Dielofslaantje en 
begint om 14.30 uur. Toegangs-
prijs: 10,00 euro, kaartverkoop 
aan de kerk.
Reserveringen: 0251 310032 of 
Iveramusch@Quicknet.nl. 

“Inderdaad gelul”
Inderdaad gelul wat de fractie GroenLinks en Rob Glass schrijft en zegt 
over het strand. Onvoorstelbaar! Uw cijfers kloppen van geen kant. Laat 
u zich toch eens goed informeren bij de juiste mensen zoals strandon-
dernemers of bij camping Bakkum. Moeten die caravans niet vervoerd 
worden en moeten ze niet gestald worden in de winterstalling en denkt 
u dat dat voor niks gebeurd? En waar haalt u die 275 euro vandaan? Een 
huisjeseigenaar betaalt wel iets meer hoor. Wat moet er gehandhaafd 
worden? O, bedoelt u onderverhuur. Nou ook dat hebben wij geregeld 
in contracten met de huisjeseigenaren. Het is verboden en als men zich 
niet aan het contract houdt kan het zelfs opgezegd worden met alle 
gevolgen van dien. En ja, wij houden daar toezicht op. En ja ook dat 
had u als fracties bij ons kunnen informeren maar u vindt dat blijkbaar 
niet nodig en zuigt liever de informatie uit uw hele dikke duim. En wat 
nou 200.000,00 euro aan strandexploitatiekosten. Bereken eens wat de 
kosten zouden zijn voor de gemeente als onze bedrijven en huisjes er 
niet zouden staan. Men zegt wel eens dat politiek bedrijven net een 
toneelspel is. Als ik de raadsvergaderingen volg, en dat doe ik regelma-
tig, dan kijk ik naar een toneelspel uitgevoerd door een aantal beroerde 
toneelspelers een enkele uitzondering daar gelaten. Triest.
Frans Zuurbier, 30 jaar strandondernemer. (Ingekort door de redactie).
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FC Castricum E9 kampioen  
Castricum - Het heeft even geduurd, maar nu is het toch echt waar: 
De E9 van FC Castricum is kampioen. Ze hebben het echt verdiend 
door er keihard voor te knokken. Dat het kampioenschap nu pas bin-
nen is, komt door de flinke concurrentie van Jong Hercules dat uitein-
delijk afhaakte in het titelgevecht. FC Castricum E9 bestaat uit de vol-
gende spelers: Tarik Beentjes, Ties Muys, Cas van Dort, Zoran de Graaf, 
Luuk Sparrius, Matthijs Peereboom, Ryan de Bruijne, Steijn Vlekke en 
Christiaan de Nijs. Dit seizoen zijn ze allemaal voor het eerst begonnen 
met voetbal. (Foto: Han de Swart). 

Ajax bezoekt FC Castricum
Castricum - Zaterdag 13 fe-
bruari om 11.00 uur wordt er op 

sportpark Noord-End geschie-
denis geschreven. Voor het eerst 

Interne competitie Schaak- 
vereniging Castricum hervat
Castricum - Na een korte wind-
stilte vanwege de massale deel-
name van Castricumse schakers 
aan het Corus toernooi is de in-
terne competitie weer opgestart.
In de 18e ronde hield Eric van 
der Klooster met wit Thomas 
Broek keurig op remise. Gevol-
gen voor de koppositie van Tho-
mas had dit niet, omdat  zowel 
Heleen van Arkel-de Greef als 
ook Sander Mossing Holsteijn 
niet speelden.
Corusganger Piet van Wonderen 
hield zijn vorm vast tegen Gerard 
van Pinxteren. Vanuit een Sicili-
aanse opening werd Gerard met 
zwart al snel met de rug tegen 
de muur gezet. De koning van 
zwart stond te lang in het mid-
den en Piet brak de stelling al 
vroeg open.
Een vervelende witte pion op d5 
bleek uiteindelijk een doorn die 
bleef prikken gedurende de hele 
partij. Bijna leek Gerard nog van-
uit verloren positie terug te ko-
men middels een dreigend af-
trek schaak. Piet promoveer-
de echter en kon de schaakge-
vende loper direct slaan. Curieus 
was echter, dat Gerard zijn toren 
van f1 naar e8 terugtrok. Een on-
reglementaire missie derhalve, 
die door beide spelers niet werd 
gezien. Evengoed kwam Piet in 

plaats van een volle dame een 
vol paard voor wat ook nog ge-
noeg was voor de winst. 
Han Kemperink  blijft heel goed 
spelen, hij won in de bondswed-
strijd opnieuw en staat nu op 
een vijfde plek.
John Chadwick speelde tegen 
Jeanne Potters en verloor een pi-
on na een schijnoffer. De partij 
verliep spectaculair met een lo-
peroffer van John op h7. John 
dacht snel mat te kunnen geven 
maar ‘Zjan’ onttrok zich ditmaal 
aan de brandstapel.
Helaas voor haar kwam haar da-
me door onoplettendheid in een 
paardvork terecht. Het eindspel 
van dame en toren tegen twee 
torens van Jeanne was verloren 
voor haar en na promotie van 
twee pionnen had John ineens 
drie dames en gaf Jeanne op.
Omdat de interne competitie 
van de SV Castricum nu meetelt 
voor de ratingverwerking van de 
KNSB waren er twee spelers die 
een flinke ratingwinst hebben 
geboekt. Absolute topper was 
Henk Vaessen die voor een op-
merkelijke prestatie zorgde door 
maar liefst 157 ratingpunten erbij 
te schaken en nu op 1661 staat. 
Ook Heleen van Arkel-de Greef  
pakte 83 punten erbij en staat nu 
op 2057.

Honderden jeugdatleten 
naar cross van AV Castricum
Castricum - Zaterdag 13 febru-
ari komen meer dan 500 jeugdat-
leten naar Castricum. Die dag 
organiseert AV Castricum op de 
terreinen van Camping Bakkum 
aan de Zeeweg namelijk de der-
de wedstrijd van de crosscompe-
titie 2009-2010. De deelnemers, 
in de leeftijd van 6 tot en met 
18 jaar, zijn afkomstig van ruim 
20 Noordhollandse verenigin-
gen. Ook  AV Castricum zal met 
een flinke afvaardiging aan de 
start verschijnen. Speciaal voor 

jeugdatleten wordt elke winter 
een crosscompetitie georgani-
seerd. Crosslopen zijn lopen over 
onverharde wegen. Een serie van 
drie wedstrijden gevolgd door 
een finale moet duidelijk maken 
wie zich voor een jaar crosskam-
pioen van het district Noord-Hol-
land, Utrecht en Flevoland mag 
noemen. De wedstrijd van zater-
dag geeft de atleten de laatste 
kans om zich te plaatsen voor de 
finale, die op 20 maart in de Wie-
ringermeer wordt gehouden. Om 

de atleten allemaal een zo gelijk 
mogelijke kans te geven, worden 
er in de jeugdatletiek heel wat 
categorieën onderscheiden. Dit 
betekent dat er zaterdag maar 
liefst 16 keer een startschot klin-
ken zal. Het betekent ook dat er 
door de verschillende categorie-
en meestal verschillende afstan-
den moeten worden afgelegd. 
AV Castricum heeft op het cam-
pingterrein dan ook een aantal 
pittige en gevarieerde parcour-
sen uitgezet. De af te leggen af-
standen variëren in lengte van 
750 meter voor de allerjongsten 
tot 5.000 meter voor de oudste 
junioren. 
Het programma van 13 februari 
gaat om 11.30 uur van start met 
de wedstrijd voor de jongens ju-
nioren A en B, dus de 15 tot en 
met 18-jarigen. Rond 15.15 uur 
zal de wedstrijd met een loop 
over 1.500 meter voor de meisjes 
pupillen A worden afgesloten. 
Alle precieze starttijden staan 
overigens vermeld op www.av-
castricum.nl.
Deelname aan de crosscompe-
titie is alleen via voorinschrij-
ving mogelijk voor leden van 
atletiekvere¬nigingen. Suppor-
ters en andere belangstellenden 
zijn uiteraard welkom. Foto: An-
ton Schermer.

Winst voor Croonenburg D1
Castricum - Croonenburg D1 
trof dit weekend directe con-
current Forza Hoogland D1. De 
nummers vier en vijf in de stand 
van de derde divisie dames vol-
leybal. Een belangrijke wedstrijd 
voor Croonenburg D1 omdat 
hiermee de aansluiting met de 
top vier in de stand behouden of 
verloren kon worden.
Croonenburg begon de wed-
strijd met de juiste dosis aan en-
thousiasme en werklust. En hoe-
wel de stand voor lange tijd ge-
lijk op ging was er geen sprake 
van dat Croonenburg deze eer-
ste set uit handen ging geven. 
Onder de spelverdeling van Re-
becca Boonman werd de blok-
kering bij Forza Hoogland weg-
gespeeld en met een harde aan-

val werd de eerste set met 25-21 
gewonnen.
In de tweede set waren de rollen 
omgedraaid. Weer gingen beide 
partijen gelijk op, maar nu was 
het Croonenburg die aan het 
kortste eind trok. Voornamelijk 
door veel eigen fouten en slor-
digheden waren ze niet in staat 
om de juist druk op Forza Hoog-
land te zetten. Forza maakte hier 
met een sterke middenaanval di-
rect gebruik van en trok deze set 
met 25-20 naar zich toe.

Ook in de derde set waren beide 
teams punt aan punt aan elkaar 
gewaagd. Door de inbreng van 
twee nieuwe speelsters, Marit 
Rijks en Marjolein Hattink, kreeg 
Croonenburg weer zijn druk te-

rug in de aanval. Goed verdedi-
gend werk van Ivanka van Vliet 
zorgde ervoor dat geen bal aan 
de grond kwam. Deze set werd 
zonder problemen gewonnen 
25-21.
In de vierde set kon Croonen-
burg deze druk helemaal door-
zetten. Was Forza Hoogland wel-
licht vermoeid, Croonenburg be-
woog zich snel en correct in het 
veld. Goede aanval en blokkering 
van Nancy van Rooy gaf duide-
lijk aan dat er voor Forza Hoog-
land hier geen punten meer te 
behalen waren. 

Met deze overwinning staat 
Croonenburg weer op de vierde 
plaats in de stand. De komende 
weken zal hard gewerkt moeten 
worden aan het gat tussen de 
nummer drie en vier om verder 
te kunnen stijgen in de ranking.

in het bestaan van FC Castricum 
komt Ajax op bezoek. De talent-
volle Amsterdamse jeugd uit de 
D3 speelt dan tegen de D1 van 
FC Castricum, een duel dat de 
gemoederen al weken verhit. 
Door hevige regenval werd de-
ze kraker een paar weken ge-
leden afgelast, maar zaterdag is 
het eindelijk zover.  Harry Poel en 
Dirk Hooft, de coaches van de 
D1, kijken nu al uit naar deze on-
vervalste topper. “Wij gaan onze 
huid zo duur mogelijk verkopen”, 
klinkt het in koor. “De afgelopen 
weken is er keihard getraind. Je 
voelt aan de spelers dat zij staan 
te trappelen om de Amsterdam-
mers warm te ontvangen. Daar 
komt nog eens bij dat het de eer-
ste keer is dat Ajax bij ons speelt. 
Met de steun van ons trouwe pu-
bliek gaan wij het ze heel moei-
lijk maken.” (Foto: Han de Swart)

Akersloot - Zondag 14 februa-
ri is er weer een wandeling. De 
wandeling is een winterwande-
ling in het Amsterdamse bos van 
de Poelster en is 15 km.
Vertrek om 9.30 uur vanaf Het 

Winterwandeling van de Amak
Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 025-1315137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715.
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Brein dat kwam uit de 
Ruimte bij NH Pop Live 
Castricum - De band Het Brein 
dat kwam uit de Ruimte, met mu-

zikanten uit Castricum, Heems-
kerk en Beverwijk, is redelijk be-

Mannen aangehouden voor 
poging inbraak bij supermarkt
Limmen - Zaterdagochtend 
werden rond 4.30 uur een 30-ja-
rige man en een 35-jarige man 
uit Eindhoven en een 30-jari-
ge man uit Nuenen aangehou-
den op de Rijksweg. Een getui-
ge had bij een supermarkt op 

de Vuurbaak een hoop glasge-
rinkel gehoord. De getuige bel-
de de politie. Deze vond voor 
de supermarkt een grote stoep-
tegel. Hiermee was geprobeerd 
een ruit stuk te slaan. Ook werd 
geprobeerd een deur te force-

Dialezing over Tibet
Castricum - Woensdag 17 fe-
bruari verzorgt de familie Ab-
spoel uit Heerhugowaard een 
lezing over Tibet. Met Beijing 
als startpunt wordt, tijdens een 
boeiende tocht, in China al ken-
nis gemaakt met de Tibetaan-
se cultuur. Via Amdo en de Ti-
betaanse hoofdstad Lhasa trekt 

men over de Tibetaanse hoog-
vlakte waar vriendelijke Tibe-
tanen de bezoeker onthalen op 
een kopje boterthee.
In 1950 viel het Chinese leger Ti-
bet binnen. Duizenden kloosters 
werden vernield. Maar het Tibe-
taanse boeddhisme heeft deze 
zware slag overleefd. Er zijn weer 

Teun is de 60e leerling 
voor het Kleurenorkest

Limmen - Het was voor basis-
school het Kleurenorkest in Lim-
men maandag een bijzondere 
dag. De school begroette name-
lijk met de 4-jarige Teun de 60e 
leerling. Om half negen kwam 
Teun met zijn ouders naar school 
en hij werd daar ontvangen door 

Conquista organiseert voor 
de vijfde keer Timmerdorp
Limmen - Het timmerdorp 
wordt dit jaar alweer voor de vijf-
de keer door jeugdcentrum Con-
quista georganiseerd. Het zal dit 
jaar plaatsvinden van maandag 
16 augustus tot en met vrijdag 
20 augustus. Verdere informatie 
over het Timmerdorp Limmen zal 
worden verspreid via de kranten 
en de website www.conquista.

nl. Enthousiaste vrijwilligers zijn 
zeer welkom. In het bijzonder is 
Conquista op zoek naar vaders 
die kunnen assisteren bij het op- 
en afbouwen van het timmer-
dorp. 
Hiervoor kan contact worden op-
genomen met de organisatie via 
het e-mailadres info@conquis-
ta.nl.

De winnaars van Timmerdorp 2009.

kend in de omgeving. Ze probe-
ren nu in heel Noord-Holland en 
daarbuiten voet aan de grond te 
krijgen. Als drie Ruimtewezen 
veroveren ze gestaag de podia in 
de omgeving. Op hun cv hebben 
ze al het winnen van de band-
wedstrijd Popmania 2008, de 
Halve Finale van de Nederpop-
prijs 2009 en tweede prijs in de 
IJmond-Popprijs 2009. Het op-
treden op Beeckestijn was ook 
een hoogtepunt, waar er 200 op-
blaasballen door de tent stuiter-
den. Nu is het Brein bezig met 
zijn tocht om tot de beste bands 
van Noord-Holland te behoren 
via NH Pop Live. 
Met twee shows in de P3 in Pur-
merend op 26 februari en de 
Waerdse Tempel in Heerhugo-
waard op 10 april proberen de 
drie heren de jury te overtui-
gen van hun kunnen. Hun shows 
staan bekend om de gekheid, de 
dansbaarheid en de vernieuwen-
de muziek. 

ren. De verdachten waren weg-
gereden in een donkere auto. 
De auto met de verdachten werd 
door twee andere agenten aan-
getroffen op de Zeeweg. Tijdens 
de fouillering werd bij één van 
de mannen gereedschap aange-
troffen. 
De drie werden aangehouden en 
overgebracht naar het politiebu-
reau. Zij zijn in verzekering ge-
steld.

kloosters waarin het religieuze 
leven is teruggekeerd en monni-
ken met rode gewaden en goud-
gele mutsen gebeden opzeggen.
De lezing wordt gegeven van 
14.00-16.00 uur in de grote zaal 
van De Kern aan de Overtoom. 
De lezing wordt georganiseerd 
door het Vrouwen Contact Cas-
tricum en is voor iedereen toe-
gankelijk. Niet-leden betalen 
4,00 euro, waarbij inbegrepen 
koffie of thee.

Castricum - PvdA Castricum 
nodigt de inwoners uit om op 11 
februari van 14.00 tot 16.00 uur 
met haar in gesprek te gaan in 
de Tuin van Kapitein Rommel 
over wat er goed gaat in Cas-
tricum en wat er verbeterd kan 
worden. Van alle ideeën die ge-

Met PvdA aan de keukentafel

Herinrichting strandplateau 
is voorlopig van de baan
Castricum - De realisering van 
1300 extra fietsparkeerplaatsen 
en 52 kortparkeerplaatsen op het 
strandplateau gaat voorlopig niet 
door, omdat het hoogheemraad-
schap - na het slopen van be-
staande opstallen - geen vervan-
gende bebouwing met een an-
dere bestemming op de primai-
re waterkering wil toestaan. Een 
gevolg hiervan is dat de toezeg-
ging om natuur te compenseren 
op het grote parkeerterrein komt 
te vervallen en dat daardoor de 
aanleg van zowel fietsparkeer- 
als de kortparkeerplaatsen niet 
door kan gaan. Het college legt 
zich hier niet bij neer en gaat in 
gesprek met het hoogheemraad-
schap en de provincie. Sinds fe-
bruari 2009 is de gemeente bezig 
met de voorbereiding op de her-
inrichting van het strandplateau. 
Het gaat om uitbreiding van de 
fietsenstalling naar totaal 4000 

plaatsen, de aanleg van 52 kort-
parkeerplaatsen en voorzienin-
gen voor centrale inzameling en 
afvoer van afval van het strand. 
Bovendien is er bij de herinrich-
ting van het strandplateau in 
1999 een afspraak gemaakt over 
de vervanging van de bestaande 
opstallen door een nieuw bouw-
werk. Ter compensatie voor de 
aantasting van het natuurgebied 
door deze voorzieningen zou 
een deel van het parkeerterrein 
aan de natuur worden terugge-
geven. De start van de uitvoe-
ring stond gepland op 1 maart. 
Het planologisch traject loopt al 
en alle benodigde ontheffingen/
vergunningen zijn aangevraagd. 
Nu blijkt dat het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
niet bereid is om nieuwe bebou-
wing op het strandplateau toe te 
staan, ook niet als de bestaan-
de loodsen worden verwijderd. 

Deze loodsen staan op het ter-
rein dat bedoeld is voor kort par-
keren. Als er geen vervangende 
bouw mag plaatsvinden, wordt 
er ook geen natuur gecompen-
seerd op het parkeerterrein met 
als gevolg dat de overige plan-
nen op het strandplateau voorlo-
pig geen doorgang kunnen vin-
den. Het college vindt de bereik-
baarheid van de kust – vooral 
per fiets – van groot belang en 
daarom wil het proberen om in 
gesprekken met het hoogheem-
raadschap tot een oplossing van 
deze impasse te komen. Ook de 
provincie zal bij deze gesprek-
ken betrokken worden. De voor-
genomen herinrichting van het 
strandplateau komt immers te-
gemoet aan het provinciaal be-
leid en is mede afhankelijk van 
een door de provincie toege-
kende subsidie. Gehoopt wordt 
dat het hoogheemraadschap op 
basis van argumenten zijn me-
ning zal herzien en alsnog mee 
zal werken aan realisatie van het 
project strandplateau in al zijn 
facetten.

alle kinderen en zijn nieuwe juf 
Erika. Teun heeft er zin in.

Directeur Els Vonk vertelde: 
“Sinds het Kleurenorkest is ge-
start in augustus 2007 met veer-
tien leerlingen is er een behoor-
lijke groei te melden. Begon het 
eerste schooljaar met veertien 
kinderen, nu zijn er halverwege 
het derde schooljaar dus al zes-
tig. En na de krokusvakantie zul-
len er nog tien gaan volgen. Het 
hele team is hier dan ook hart-
stikke trots op.”
Op woensdag 17 februari is er 
een informatieochtend van 9.30 
tot 11.00 uur. Graag opgave: in-
fo@kleurenorkest.nl of tel: 072 
505 46 06. Adres: Oosterzijweg 
8, Limmen.
Meer informatie kan men vinden 
op: www.kleurenorkest.nl.

opperd gaan worden zal de PvdA 
er twee selecteren en als wens 
voor de volgende periode mee-
nemen.

Men zal worden ontvangen door 
Varla Bouma, kandidaat voor de 
gemeenteraad Castricum.
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Schaatswedstrijden om 
de ‘Kees Jongert’ bokaal

Regio - Zaterdag 13 februari or-
ganiseert ijsclub ‘Kees Jongert’ 
voor de 26e keer de jaarlijkse 

schaatswedstrijden om de ‘Kees 
Jongert’ bokaal op kunstijsbaan 
Kennemerland te Haarlem.
De deelnemende verenigingen 
zijn die verenigingen die weke-
lijks trainen op de kunstijsbaan 
aangevuld met een aantal gast-
verenigingen. Er wordt door de 
dames en heren, van pupil tot 
veteraan, gestreden op maar 
liefst 27 onderdelen over afstan-
den van 500 tot 5000 meter. Als 
extra staat er ook dit jaar weer 
een ploegachtervolging op het 
programma. Iedere vereniging 
stuurt zijn beste rijder/ster per 
onderdeel de baan op. In feite 
mag de winnaar zich clubkam-
pioen van de ijsbaan Kennemer-
land noemen. IJsclub Haarlem 

Bedrijvenvolleybal-
toernooi in Akersloot
Akersloot - In sporthal De Le-
lie in Akersloot vindt op zondag 
28 maart vanaf 11.00 uur voor de 
derde keer het Axmeriscota be-
drijvenvolleybaltoernooi plaats. 
In navolging van de eerste twee 
edities wordt er weer hard, maar 
gezellig en sportief gestreden om 
het officieuze open Akerslootse 
volleybalkampioenschap. 
Het belooft weer een spannen-
de middag te worden en de or-

ganisatie hoopt op een enthousi-
aste deelname van de teams die 
eerder acte de présence hebben 
geven, maar natuurlijk zijn ook 
nieuwe teams uitgenodigd om 
hun talenten ten toon te sprei-
den. 
Bedrijven kunnen meedoen met 
een team bestaande uit perso-
neel, relaties of kennissen. Er 
wordt gespeeld in heren-, da-
mes- en/of mixteams. Bedrijven 

Biljartvereniging WIK
Meesterlijke partij van 
Baars tegen Van Gennip
Castricum - Een super gecon-
centreerde en stootvaste Kees 
Baars heeft het vuur tegen Fer-
ry van Gennip behoorlijk na aan 
de schenen gelegd. De hegemo-
nie van de koploper heeft met de 
laatste twee partijen een aan-
zienlijke deuk opgelopen. 104 
tegen 22 is een verschrikkelijk 
zware opgave om met een goed 
resultaat uit die strijd te komen.
Maar Kees flikte het. Van meet af 
aan caramboleerde Kees dat het 
een lieve lust was. Ferry was de 
wanhoop nabij, want niets lukte 
hem. In 21 beurten toverde Kees 
een prachtig moyenne van 4.95 
op tafel dat 14 punten oplever-
de, terwijl Ferry maar tot acht ca-
ramboles kwam dat vijf punten 
waard was. Met nog zes partij-
en te gaan zal Ferry uit een ander 
vaatje moeten gaan tappen. De 
voorsprong bedraagt nog wel 35 

punten op zowel Kees Baars als 
Jan Kamp met 38 punten, maar 
beiden hebben nog een partij 
minder gespeeld. 
Jan Kamp bracht het tot 10 pun-
ten. Ook Jan behoort tot een van 
Ferry’s concurrenten die voor 
een verrassing kan zorgen.
Verder waren er geen uitzon-
derlijke uitschieters. De dubbe-
le partij van Peter Weijers werd 
in positieve zin afgewerkt met 
tweemaal 11 punten. Dit was te-
gen Piet Liefting en Piet van Leur 
die beiden met negen punten 
genoegen moesten nemen. Cyn-
thia Slinger handhaafde zich op 
de tweede plaats die Siem Bak-
kum wist te verschalken.
Met 1.35 en 1.32 was voor Peter 
Vos en Jan van der Zon 10 pun-
ten het hoogst haalbare. De laat-
ste 10 punten waren voor Cor 
Stroet. 

werd vorig jaar winnaar van de 
felbegeerde ‘Kees Jongert’ bo-
kaal, een verzilverde noor. 

De deelnemende verenigingen 
zijn: IJsclub Kees Jongert uit 
Beverwijk, IJsclub Haarlem uit 
Haarlem, Noordwijkse IJsclub uit 
Noordwijk, IJsclub Limmen uit 
Limmen, Schaatstrainingsgroep 
Ter Aar uit Ter Aar, IJsclub Nova 
Zembla uit Spaarndam, Schaats-
trainingsgroep Zaanstreek uit 
Zaandam, IJsclub Nut en Ver-
maak uit Leimuiden, Schaats-
vereniging Velsen uit Velsen, IJs-
club V.Z.O.D. uit Kudelstaart, IJs-
club de  Blauwe Beugel uit Rij-
senhout, IJsclub Zwanenburg uit 
Zwanenburg, Schaatstrainings-
groep Sassenheim uit Sassen-
heim en IJsclub Kagermeer uit 
de Kaag.
De wedstrijden beginnen om 
17.00 uur en de toegang tot de-
ze wedstrijden is gratis. 

die niet een volledig team op de 
been kunnen brengen (zes per-
sonen) maar wel graag willen 
meedoen, kunnen bij Axmeris-
cota een beroep doen op aan-
vulling van hun team of zichzelf 
beschikbaar stellen om bij een 
ander team aan te schuiven.

Volleybalvereniging Axmerisco-
ta vraagt aan de deelnemende 
teams een onkostenvergoeding 
van 30,00 euro per team, op de 
dag van het evenement te vol-
doen bij de organisatie. Aanmel-
den kan tot en met 10 maart.
Voor inschrijven of nadere in-
formatie kan men mailen naar 
ruudzee@kpn-officedsl.nl.

CSV sterk in derby tegen Vrone
Castricum - Net als tegen VVW 
verloor CSV de eerste streek-
derby tegen Vrone nipt, met een 
doelpunt verschil. In de uitwed-
strijd tegen VVW zette CSV dat 
overtuigend recht. Zondagmid-
dag had CSV, thuis tegen Vrone, 
weer een kans op sportieve re-
vanche.
 In de beginfase in sporthal de 
Bloemen ging het gelijk op. Ver-
dedigend stonden de Castri-
cummers goed, maar aanvallend 
misten ze wat kansen, waar-
door ze niet eerder konden uit-
lopen. Vrone scoorde voorname-
lijk via hun rechterhoek en CSV 
via de opbouwers. Uitblinker bij 
CSV was zondagmiddag onge-
twijfeld René Tamis, die ook een 
verleden had bij Kolping. Hij was 

goed voor maarliefst negen tref-
fers. Geen van beide ploegen 
wist echter tot de de 24ste mi-
nuut een voorsprong groter dan 
een punt op te bouwen. De ploe-
gen gingen rusten bij een stand 
van 21-14. 

Na rust bouwde CSV deze com-
fortabele ruststand nog verder 
uit en stond na een kwartier-
tje al op 26-17. Vrone miste ont-
zettend veel kansen in het be-
gin van de tweede helft, maar 
had de wedstrijd al eerder weg-
gegeven door de vele tijdstraf-
fen. In de wedstrijd werden er 
aan beide kanten acht keer een 
twee minutentijdstraf uitgedeeld. 
Vrone gooide echter niet zomaar 
de handdoek in de ring en pro-

fiteerde nog van de slordigheid 
van CSV in de eindfase met een 
aantal snelle tegenaanvallen. Na 
32-21 in de 23ste minuut werd 
het uiteindelijk nog 34-28. Een 
einduitslag die gezien het wed-
strijdbeeld, enigzins geflatteerd 
genoemd mag worden. CSV-
coach Johan van Huisstede gaf 
na de wedstrijd aan zeer tevre-
den te zijn over zijn ploeg en zag 
het mooie handbal waar hij naar 
streeft.

De volgende wedstrijd voor CSV 
is in het Drentse Zwartemeer op 
21 februari. De volgende thuis-
wedstrijd is op 28 februari in 
sporthal de Bloemen om 14.30 
uur. De tegenstander is dan For-
tissimo uit Cothen. 

Mannen van Croonenburg 
verliezen van Barnevelders
Castricum - De mannen van 
Croonenburg moesten aantre-
den tegen BMC/SSS H3. De vo-
rige wedstrijd tegen BMC/SSS 
H3 ging naar de Castricummers 
dus zou het een boeiende wed-
strijd worden. Zaterdag moesten 
de mannen van Croonenburg 
zich echter bij een 0-4 nederlaag 
neerleggen.
De Castricummers kwamen niet 
voortvarend uit de startblokken.  
Door meteen een klein gaat-
je aan de tegenstanders te gun-
nen moesten alle zeilen worden 
bijgezet. Ze kwamen terug na 
een goede serviceserie waar de 
Barnevelders geen antwoord op 
hadden.
Hierna liep de eerste set gelijk 
op tot 21-23 waar SSS nog een 
time-out nodig had na weder-
om een goede serie van Croo-
nenburg. Helaas ging deze eer-
ste set toch naar de Barnevel-
ders met 23-25.

De tweede set was eigenlijk een 
kopie van de eerste set. De set 

eindigde in 19-25 voor de Barne-
velders.
In de derde set heeft de coach 
van Croonenburg het een en an-
der veranderd in de opstelling. 
Dit resulteerde in een nipte voor-
sprong van de Castricummers in 
het begin van de set.  Alleen lie-
ten de Barnevelders het gat niet 
al te groot worden en kwamen 
rond het 19e punt weer langszij. 
Het blok van Croonenburg liep 
niet optimaal en kansen werden 
niet benut. Helaas ging deze set 
met 21-25 naar de Barnevelders.
De Barnevelders begonnen de 
laatste set met een wisseling van 
de spelverdeling en daar kon 
Croonenburg maximaal van pro-
fiteren, binnen de 15 punten had 
SSS al twee time-outs genomen.  
Alleen was dit van korte duur 
omdat de spelverdeler van SSS 
na negen punten alweer terug-
gewisseld werd. 
De voorsprong kon dit keer ook 
niet worden vastgehouden, door 
goed spel van SSS kwamen de 
Castricummers te kort.

Castricum - Wandelen in stilte 
met Marianne Duijn en Rob de 
Wit, in het teken van Valentijns-
dag, voor vrede en liefde. Stilte-
wandelingen zijn een eeuwen-
oude traditie; bewust te zijn om 
elke voetstap op te dragen aan 
een vreedzame wereld.
De wandeling in de Noorhol-

Stiltewandeling in teken van Valentijnsdag
landse duinen is ongeveer 5 km 
en duurt, inclusief een pauze cir-
ca 1,5 uur.
Verzamelen op maandag 15 fe-
bruari om 9.30 uur op de par-
keerplaats bij het informatiecen-
trum ‘de Hoep’ aan de Zeeweg 
te Bakkum.
Aan deze wandeling zijn geen 

kosten verbonden. Na afloop is 
er gelegenheid om, voor eigen 
rekening, een kop koffie of thee 
te drinken bij Johanna’s Hof en 
na te praten. Denk wel aan een 
geldige duinkaart.

Voor informatie tel: 06-53740895  
of 0251 -657809.
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Uitvoering The Crucifixion
Castricum - In de Passietijd 
wordt in de St. Pancratiuskerk 
de compositie The Crucifixion 
van John Stainer uitgevoerd. On-
der leiding van hun dirigent Al-
dert Fuldner brengen cgk Songs 
for You uit Beverwijk en cgk Re-

joice uit Julianadorp dit voor de-
ze periode bekende werk ten ge-
hore. Medewerkenden zijn Dirk 
Out op het orgel, Joost Schouten 
bas en Pieter Jaap Idema tenor. 
Het concert op vrijdag 26 maart 
begint om 20.00 uur. Kaarten zijn 

voor 7,50 euro te reserveren via 
de website www.songsforyou.nl, 
in de kerk voor aanvang van het 
concert of bij de voorverkoop-
adressen: Boekhandel Laan, 
Burg. Mooijstraat 19 en de V.V.V., 
Stationsweg 8 in Castricum.

Heemskerks Smartlappen- 
koor bij Zondagsociëteit
Castricum - De gezelligheid 
van het samen zingen staat bij 
het Heemskerks Smartlappen-
koor voorop. Onder de bezie-
lende leiding van dirigent Peter 
van Marie zingt dit enthousias-
te koor meerstemmige liederen 
zoals smartlappen, liederen over 
het leven en de liefde, maar ook 
liedjes over de zeevaart en Am-
sterdam komen aan bod. Het 
Heemskerks Smartlappenkoor is 
een koor van de alom bekende 
Heemskerkse Muziekschool en 
treedt meerdere keren per jaar 
op bij muziekfestivals en ande-
re feestelijke gelegenheden. Het 
koor bestaat uit ruim 50 man-
nen en vrouwen waarvan er ook 

een paar uit Castricum afkom-
stig zijn. Voor optredens wordt 
getracht steeds nieuwe liede-
ren te brengen en het repertoire 
aan te passen aan omgeving en 
het thema van het optreden. De 
muzikale begeleiding is verder 
in handen van Cees Beentjes op 
accordeon en Loek Grapendaal 
op drums. De Zondagmiddagso-
ciëteit wordt gehouden op 14 fe-
bruari  van 14.00 tot 16.00 uur in 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5. De toe-
gang is 4,00 euro. Voor meer in-
formatie of het regelen van ver-
voer kan men bellen (tot en met 
11 februari) naar Stichting Wel-
zijn, tel. 0251-656562.

Help de natuur een handje
Castricum - PWN waterleiding-
bedrijf Noord-Holland kan hulp 
gebruiken om de duinen goed 
te beheren. Het open duin wordt 
bedreigd doordat het dicht groeit 
met bomen en stuiken. PWN wil 
het unieke leefgebied van veel 
bijzondere planten en dieren 
graag behouden voor de toe-
komst. 
Op zaterdag 20 februari is er 
weer een duinwerkdag in het 
Noordhollands Duinreservaat 
van 10.00 tot 15.30 uur. Aanmel-
den graag via www.pwn.nl/acti-
viteiten of 023-5413289. Verza-
melen op parkeerplaats De Hoep 
aan de Zeeweg te Castricum.

Op de duinwerkdagen worden 
verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd die nodig zijn om het 
duin goed te onderhouden. Men 
leert veel over de natuur en komt 
op plaatsen waar men anders 
misschien nooit komt. Iedereen 
kan meehelpen! Kinderen wer-
ken samen met de ouders. PWN 
helpt bij de werkzaamheden en 
zorgt voor voldoende gereed-
schap en handschoenen. Regel-
matig zijn er pauzes, waarbij ge-
zorgd wordt voor koffie, thee, li-
monade en soep. Neem zelf een 
lunchpakket mee, trek stevige 
schoenen en goede werkkleding 
aan. 

Economisch Platform Castricum
Castricum -  Maandag onderte-
kende wethouder Christel Porte-
gies samen met twaalf groepen 
belanghebbenden een inten-
tieovereenkomst, die op termijn 
moet leiden tot de oprichting van 
het Economisch Platform Castri-
cum. Met de ondertekening van 
de intentieovereenkomst wordt 
een eerste stap gezet naar een 
structurele samenwerking van 

partijen die allen belang hebben 
bij een goed functionerend be-
drijfsleven in de gemeente Cas-
tricum. 
De ingeslagen weg om de eco-
nomische positie van de ge-
meente Castricum te versterken 
wordt hiermee door de partij-
en bevestigd en zal door samen-
werking in de toekomst worden 
versterkt. 

Reuzenmozaïek van de baan
Limmen - Voor de aankomende 
Bloemendagen wilde de Stich-
ting Bloemendagen Limmen met 
hulp van de inwoners een reu-
zenmozaïek maken. 
De bedoeling was om een moza-

iek van minimaal 35 m2 te ma-
ken en deze op een prominen-
te locatie in Limmen neer te zet-
ten. Maar er zijn te weinig aan-
meldingen om dit resultaat te 
behalen. 

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-

Jaimie Cullum te horen bij 
‘Just Jazz’ op Castricum105

Castricum - Op donderdag 11 
februari van 19.00 tot 20.00 uur 
zijn Jan van Weelden en Fred 
Timmer weer in de ether met het 
jazzprogramma ‘Just Jazz’ op Ra-
dio Castricum105.
Door de vele enthousiaste reac-

ties op de uitzending van 14 ja-
nuari hebben de presentatoren 
besloten een gelijksoortig pro-
gramma te maken als in janua-
ri. Dus verschillende stijlen van 
kleine combo’s tot bigbands, met 
lokale, nationale en internationa-
le grootheden. Alle soorten sma-
ken komen langs. Van Fay Lovski 
tot Duke Ellington, van Mariëlle 
Koeman tot Rod Stewart en van 
Blue tot Jamie Cullum.
Het programma op Castri-
cum105 is te beluisteren via 
FM 105.0 tot ver in de regio, FM 
104.5 op de kabel in Bakkum en 
Castricum en FM 98.0 op de ka-
bel in Akersloot, Limmen en op 
De Woude. Ook via de computer: 
www.castricum105.nl.

Cheyenne wint 
taart bij Clusius
Castricum - Tijdens de druk 
bezochte dagen open dagen 
van het Clusius College Castri-
cum waren er allerlei activiteiten 
voor de leerlingen van groep 8 
die de school kwamen bekijken. 
Een van de activiteiten was een 
groente- en fruitquiz bij de vak-
richting oriëntatie groen. Chey-
enne De Vrijburg in Uitgeest was 
de winnaar dit jaar. Cheyenne 
weet al dat zij kiest voor het Clu-
sius College Castricum omdat 
ze graag bezig is met haar han-
den en van dieren, en dan vooral 
paarden, houdt. Verleden week 
heeft een docent van het Clusius 
College Castricum de taart per-
soonlijk overhandigd aan Chey-
enne op school. 

te labrador reu, brede halsband 
met  metalen noppen, gechipt, 
6 jaar, Tim, laatst gezien omge-
ving jachthaven. D. Hammarsk-
jöldlaan Castricum: cyperse ge-
castreerde kater, zwart band-
je met magneetje (muizekopje), 
gechipt, 2 jaar, Sushi.
Gevonden:
Heerenweg/Koningshof Bak-
kum: zwart/witte poes, circa 10 
jaar.

Rommelmarkt en loterij 
in dorpshuis ‘De Kern’
Castricum - Op 6 maart wordt 
van 10.00 tot 15.00 uur in alle za-
len van dorpshuis ‘De Kern’ aan 
de Overtoom 15 een rommel-
markt en een loterij gehouden.
Het dorpshuis is voor vele men-
sen geen onbekend gebouw, 
want gedurende de zesentwintig 
jaar, dat het dorpshuis beheerd 
wordt met de hulp van ongeveer 
25 vrijwilligers, heeft de ‘Stichting 
Dorpshuis De Kern’ talloze men-
sen als gebruikers mogen be-
groeten. Door de activiteiten van 
de penningmeesters is dat be-
heer steeds mogelijk gebleken. 
Het is de bedoeling om van de 
opbrengst van de rommelmarkt 
extra faciliteiten aan te schaf-
fen, die weer aan de gebruikers 

van het dorpshuis ten goede ko-
men. Van de opbrengst van de 
vorige markt werden een nieuwe 
koelkast en een projectiescherm 
betaald. De organisatoren vra-
gen het publiek, of ook zij niet 
te grote spullen voor deze rom-
melmarkt beschikbaar wil stel-
len. Als men geen spullen heeft, 
dan kan de bijdrage misschien 
bestaan uit prijzen voor de lote-
rij, zoals bij voorbeeld zelfgebak-
ken taarten en cakes of zelf in-
gemaakte vruchten. Kleine spul-
len kan men vanaf woensdag 3 
maart afgeven bij de bar in het 
dorpshuis. Bij vervoersproble-
men graag een belletje naar Gré 
Portegies, tel. 653083 of Trees 
Knebel, tel. 650198.

Castricum - Wie vogels, heren, 
vossen en paarden wil zien kan 
op zaterdag 27 februari met Pe-
ter Zwitser naar de Oostvaar-
dersplassen. 
Voor meer informatie www.pba-
se.com/peterzwitser.

Excursie naar de 
Oostvaarderplassen
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Ouderenmiddag Blauw-Zwart
Castricum - Vrijdag 19 febru-
ari wordt door Blauw-Zwart, de 
supportersvereniging van Vites-
se‘22, voor de 41e keer de jaar-
lijkse ouderenmiddag georgani-
seerd. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kunnen de 
ouderen van Castricum, al dan 
niet met een Vitesseverleden, 
weer gezellig klaverjassen in de 
Vitesse-kantine. Ook zijn er tra-
ditioneel veel prijzen te winnen: 
niet alleen voor degenen die veel 
punten halen, maar ook voor de 
mensen met lage scores. Zelfs 
de ‘middenmoters’ hebben kans 
op een prijs, en wel door middel 
van verloting. 
Traditiegetrouw wordt deze mid-

dag druk bezocht, want dit festijn 
wordt altijd hoog gewaardeerd 
door alle aanwezige deelnemers. 
Op de website van Blauw-Zwart 
(www.suppver-blauw-zwart.nl) 
zijn onder andere foto’s te zien 
van de laatste drie edities. 
De aanvang is om 14.00 uur in de 
Vitesse-kantine ‘De Treffer’, maar 
de kantine gaat al om 13.00 uur 
open.

Voor deze ouderenmiddag wor-
den weer maximaal 120 gratis 
kaarten uitgegeven. De kaarten 
zijn vanaf  woensdag 10 februari 
af te halen bij Jos Kramer, Way-
enburg 5, ‘s morgens tot 12.00 
uur of ’s middags na 17.00 uur. 

Vitesse ´22 komt 
moeizaam langs DWS
Castricum – Na vele afgelastin-
gen door de winter, mocht Vites-
se dan eindelijk weer eens thuis 
aantreden tegen DWS uit Am-
sterdam. In een matige wedstrijd 
met twee tegenstrijdige helften, 
bleven de punten op de Puik-
man.
De openingsfase zag een gretig 
Vitesse dat direct de tegenstan-
der onder druk zette. Trainer Jort 
v.d. Meulen koos voor een aan-
vallende formatie, waarbij over 
het hele veld een op een werd 
gespeeld. Het veldoverwicht wat 

de thuisploeg daarbij creëerde 
zorgde echter voor weinig goe-
de mogelijkheden. Beste moge-
lijkheid was voor Nick Castri-
cum, die na een fraaie aanval via 
Robin Bakker en Lennert Been-
tjes net een teen tekort kwam 
om de openingstreffer te maken. 
Aan de andere kant was de Am-
sterdamse aanval slechts spora-
disch gevaarlijk. Door slordighe-
den aan Vitesse-kant kreeg de 
bonkige spits wat mogelijkhe-
den, maar zijn handelingssnel-
heid liet veel te wensen over. 

Toch was het vlak voor rust raak 
voor de blauw-zwarten. 
Een strakke vrije trap van Mi-
lo Cremers bracht basisdebu-
tant Kevin Klaver in stelling, die 
dit buitenkansje goed afrond-
de: 1-0.
Na rust ontstond er een totaal 
ander spelbeeld. DWS kwam 
gretig uit de startblokken en won 
veel meer duels. Vitesse kon zich 
alleen beperken tot tegenhou-
den, vooral door het feit dat er 
structureel balverlies werd gele-
den. De bezoekers wisten enke-
le gevaarlijke situaties te veroor-
zaken voor het doel van Marcel 
Koekkoek, maar de vele scrim-
mages zorgden niet voor de ge-
lijkmaker. Toch was het in de 70e 
minuut verdiend raak. Een hoge 
bal werd matig verwerkt, waar-
na de aanvaller van DWS de bal 
langs Koekkoek schoof: 1-1. In 
die fase leek de thuisploeg even 
het spoor bijster. Een identieke 
kans werd gemist en een corner 
van de doellijn afgehaald. Aan de 
andere kant was het echter wel 
raak. De matig spelende Len-
nert Beentjes werd aangespeeld 
binnen de zestien en met een 
droge schuiver liet hij de doel-
man kansloos: 2-1. In de slotfase 
drong DWS nog wel aan, maar 
tot grote kansen kwam het niet. 
Zo behoudt Vitesse zijn ongesla-
gen thuisstatus en kan positief 
vooruit gekeken worden naar de 
komende weken.

Handbaldames van CSV 
spelen derby van het jaar
Castricum - Afgelopen maan-
dagavond was de derby van 
het jaar: de DR1 tegen de DR2. 
De start begon spannend. Bei-
de teams waren aan elkaar ge-
waagd. 
De eerste helft werd 4-3 voor 
de DR1 en uiteindelijk werd de 
uitslag 8-10 voor de DR2. Het 
was een leuke wedstrijd en ze-
ker voor herhaling vatbaar. Om-

dat beide CSV teams in dezelfde 
poule zitten mogen ze nog een 
keer tegen elkaar spelen. Het 
eerste dames recreantenteam 
gaat voor de revanche. Het pu-
bliek bestond grotendeels uit de 
heren waar ze samen mee trai-
nen op de woensdagavond. Zo 
was Barry gekomen om beide 
teams aan te moedigen met een 
gashoorn. 

Castricummer Erik van de Rovaart 
Nederlands kampioen indoor roeien

Uitgeest - In de fitnesscentra 
staan meestal een twee à drie-
tal roeiermachines opgesteld. 
Vaak met een recreatieve be-
stemming. 
Echter, wat velen niet weten, is 

dat er wereldwijd rankings zijn 
en kampioenschappen. Verder 
zijn er fitnesscentra die zelfs re-
creatief groepslessen indoorroei-
en op muziek geven. In Neder-
land zijn dat slechts een hand-

jevol fitnesscentra, waaronder 
Sportplan.
Afgelopen zondag was in Asten 
het Nederlands kampioenschap 
indoor marathon, ruim 42 km. 
De 28-jarige Castricummer Erik 
van de Rovaart nam namens 
Sportplan voor de allereerste 
keer deel aan het Nederland-
se kampioenschap. Erik is cir-
ca vier jaar geleden voor het 
eerst op een roeimachine ge-
stapt bij Sportplan Uitgeest en 
roeit sindsdien drie tot vier keer 
per week duizenden kilometers 
weg. Ogenschijnlijk zonder eni-
ge inspanning en kracht. Bezoe-
kers van Sportplan zien het als 
stimulans om met Erik mee op te 
roeien. Het tempo is nog wel een 
paar minuten bij te houden, ech-
ter de kracht die Erik in de slag 
legt is onwaarschijnlijk hoog. 
Bij wedstrijden die door Sport-
plan georganiseerd werden, 
streed Erik altijd mee, maar zon-
der mededinging.
Afgelopen zondag mocht Erik, 
bijgestaan door zijn begelei-
ders van Sportplan, zich uitle-
ven op het Nederlandse kampi-
oenschap in Asten. Hij verbaas-
de vriend en vijand door op zijn 
eerste officiële wedstrijd de titel 
te pakken.
De volgende doelstelling van Erik 
is het record op de 100 km.
Wie ook groepsroeien wil erva-
ren, kan hiervoor op dinsdag en 
zondag bij Sportplan terecht.

Erik van de Rovaart met begeleiders. Links Kevin Mcglone en rechts 
Ray Erkelens van SportPlan Uitgeest. 
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Chiara Prijs regiokam-
pioen Noord-Holland
Castricum - Afgelopen week-
end werden in Middenmeer de 
regiokampioenschappen dres-
suur gehouden. Chiara (14) 
kwam uit in de hoogste klasse 
Z2 met haar pony’s Desperado 
en Mastwood Blackberry.
In een groot deelnemersveld van 
18 combinaties was Chiara met 

Desperado en Mastwood Black-
berry in de eerste proef ieder-
een te sterk af ondanks dat Chi-
ara vooral met Black een paar 
foutjes had. Ze werd ex eqo eer-
ste met Des en Black. Beide po-
ny’s mochten overkampen. Deze 
twee proeven gingen aanmerke-
lijk beter en werden beloond met 

een ruime 69% voor Blackber-
ry en bijna 68% voor Desperado. 
In deze proef won ze met over-
macht en ze werd weer een en 
twee. Het verschil met de num-
mer drie was bijna zeven procent 
.De punten van de proeven wer-
den bij elkaar opgeteld om daar-
mee de nieuwe regiokampioen 
te kunnen huldigen.
Chiara werd met Mastwood 
Blackberry regiokampioen en 
met Desperado reservekampi-
oen. Op 6 maart gaat Chiara met 
Black naar Wanroij om daar de 
provincie Noord-Holland te ver-
tegenwoordigen op de Neder-
landse kampioenschappen, waar 
ze met in totaal 22 combinaties 
uit heel Nederland gaat strijden 
voor de best mogelijke plaat-
sing. Dit wordt in haar jonge le-
ven de 8e keer dat ze deelneemt 
aan de Nederlandse kampioen-
schappen .
Chiara gaat een druk jaar tege-
moet. Zo gaat ze drie keer inter-
nationaal rijden voor het A-ka-
der van Italië. In april gaat ze met 
beide pony’s naar Oostenrijk, 
eind april naar Frankrijk en begin 
juli weer naar Frankrijk. Dit alles 
ter voorbereiding van het Euro-
pees kampioenschap dat dit jaar 
in Engeland wordt gehouden.

Met twee beslissende partijen voor de boeg

CAS RC loopt dure punten mis
Castricum - Lang verwacht, 
maar niet gekregen; de uitwed-
strijd tegen de Dukes is voor de 
spelers van de Castricumse Rug-
by Club geëindigd in een decep-
tie. Er was volop strijd van bei-
de kanten en met grote vecht-
lust verkregen zowel de Dukes 
(7–0) als CAS RC (7–10) een ver-
diende voorsprong. In de slotfa-
se braken de wissels voor Cas-
tricumse blessures de ploeg uit-
eindelijk toch nog op. Via een 
dubieuze beslissing van de ar-
bitrage kon de thuisploeg als-
nog de winstpunten pakken (12–
7). Het troostpunt voor de bezoe-
kers deed ze echter duidelijk te-
kort. De Shadows kregen ook 
een dreun in Hilversum, er werd 
met 21–5 verloren en van titelas-
piraties lijkt niet echt meer spra-
ke te zijn. Het Driede haalde op 
Wouterland met 125–5 flink uit 
tegen de Harlequins, maar of dat 
verder bekeren betekent is nog 
niet zeker. De Ladies speelden 
vriendschappelijk en zeer ver-
dienstelijk tegen Utrecht, maar 
konden niet winnen. 
Na al het winterweer werd uitge-
zien naar de ontmoeting met de 
Bossche ploeg. Op een zande-
rig maar goed bespeelbaar veld 
ontspon zich een interessan-
te strijd. De Dukes profileerden 
zich uitermate fysiek en maak-
ten al snel enkele slachtoffers. 
Kay Picauly kon op halve kracht 
nog verder, maar Bart Schermer 
(achillespees) en Storm Carroll 
(niet voldoende herstelde ham-
string) moesten al in de eerste 
helft worden vervangen. Op het 
moment dat Picauly en Schermer 

verzorgd werden sloeg de thuis-
ploeg genadeloos toe. Glenn 
Boelens scoorde de try en Bart 
Viguurs benutte de conversie. 
Toch lieten de Castricummers 
zich niet verdrukken en zochten 
de aanval weer op. Twee kansen 
bleven onbenut, maar na een 
verre trap van gelegenheids fly-
half Joe Hutana wist de snelle 
Sven Berg paniek te zaaien in de 
Bossche defensie. Vanuit de pe-
nalty werd een line-out gespeeld 
en een goede drive bracht Roy 
Schermer voor de vijfpunter over 
de lijn. Na het uitvallen van Car-
roll werd Pieter Bob Wierenga 
verrassend gebombardeerd tot 
kicker en hij kweet zich goed van 
zijn taak en benutte de gelijkma-
ker onberispelijk vanaf de zijlijn. 
In de laatste tien minuten van 
het eerste bedrijf miste Viguurs 
nog een strafschop en begon de 
rust met 7–7.
In de tweede helft kon Picauly 
niet verder en bleef ook James 
Simon-Makea (schouder) langs 
de kant. Ondanks de creatie-
ve omzettingen op het veld nam 
CAS RC wederom het initiatief. 
Na een overigens onbestraf-
te gemene overtreding op Paul 
van Splunter (gebroken sleutel-
been) stonden de Bosschena-
ren buitenspel, waar dan weer 
wel een penalty voor werd ge-
geven. Wierenga was opnieuw 
trefzeker en bracht de bezoe-
kers op een veelbelovende 7–
10 voorsprong. De Roemeense 
broers Buburuzan bleven het fy-
sieke contact tot over de grens 
opzoeken, maar kwamen er tel-
kens mee weg. Toch waren ook 

de Dukes niet blij met de arbi-
trage en wegens herhaaldelij-
ke opmerkingen kreeg Eikemans 
geel. CAS RC kon echter van het 
overtal geen garen spinnen en 
de thuisploeg rook lont. De dis-
cutabele beslissingen hoopten 
zich op en de gastheren gingen 
daar het beste mee om. Uit een 
voordeelsituatie voor Castricum 
kwam de bal toch bij de Dukes 
die onverstoorbaar ten aanval 
trokken. Referee Heuff liet het 
gaan en matchwinnaar Boelens 
drukte zijn tweede try. Viguurs 
vergat het karwei af te maken en 
in een ultieme poging wisten de 
Castricummers nog een penalty 
af te dwingen. De strijdlust werd 
echter niet beloond. De moedi-
ge poging van Wierenga kwam 
minder dan een halve meter voor 
de dwarslat naar beneden en 
vervolgens werd er afgefloten. 
Grote teleurstelling openbaar-
de zich bij de Castricummers, 
maar het werd overstemd door 
de luidkeelse blijdschap van de 
Dukes. Bij CAS RC overheerst nu 
de zorg om de opgelopen averij 
of het fysieke vlak. Er staan ge-
zien de huidige rangschikking 
twee enorm belangrijke wedstrij-
den op het programma. Zondag 
komt Diok op bezoek, de week 
erop komt Den Haag naar Wou-
terland. Beide ploegen azen ook 
nog op een plaats in de play-
offs en het is zaak voor CAS RC 
om geen punten meer te mor-
sen. De Shadows spelen zondag 
ook thuis om de beker tegen As-
crum. Het Driede moet woens-
dagavond op Wouterland inha-
len tegen Nieuwegein. 

Thriller in de Bloemen
Castricum - Anders dan de 
ranglijst deed vermoeden ston-
den er afgelopen zaterdag twee 
gelijkwaardige ploegen tegen-
over elkaar. De ervaren ploeg 
van US tegen een mix van jong 
en ervaren spelers van The Sea 
Devils. Vorig seizoen werd het in 
de Bloemen twee keer verlen-
gen en ook deze wedstrijd werd 
het opnieuw zeer spannend.  Het 
eerste kwart deden de ploegen 
niet voor elkaar onder.
Tot de zevende minuut hadden 
de Amsterdammers de leiding 
maar door twee driepunters van 
Robert v.d. Eng en het goede re-
bounden en scores van Trevor 
La Bast kwamen The Sea Devils 
langszij en wisten zodoende dit 
kwart met vier punten verschil 
positief af te sluiten. De eer-
ste vijf minuten van het tweede 
kwart waren echter duidelijk voor 
US. Sea Devils kwam moeilijk tot 
scoren mede door het agressie-
ve verdedigen van US. Gelukkig 
voor Sea Devils was het v.d. Eng 
die opnieuw met scherp schoot 
en ook Robert Jan Derwig kwam 
ondanks gemiste vrije worpen 
beter in zijn spel en wist te sco-
ren en zodoende Sea Devils in de 
race te houden. Rust 40-41.
Het derde kwart liep het bij The 
Sea Devils uitstekend. US speel-
de slordig en hier maakten de 

Castricummers goed gebruik 
van. Tim Damstra kwam lekker 
op dreef en scoorde negen pun-
ten dit kwart. Ook alle andere 
Sea Devils-spelers kwamen tot 
scoren zodat The Sea Devils bij 
het begin van het vierde kwart 
op een 62-54 voorsprong stond. 
Tot de vijfde minuut in het vier-
de kwart was er nog geen vuiltje 
aan de lucht en stonden de De-
vils met 10 punten voor. Tot ver-
bazing van de opnieuw, veel aan-
wezige toeschouwers, ging van-
af dat moment alles mis.  Balver-
lies, geen rebounds, domme fou-
ten op driepunters van de tegen-
standers zorgde ervoor dat de 
Amsterdammers 10 punten op rij 
konden maken zonder dat daar 
een score van The Sea Devils te-
genover stond. Het publiek moe-
digde hun ploeg aan  en Dam-
stra zorgde in de negende mi-
nuut opnieuw met een driepun-
ter voor drie punten voorsprong 
maar US kwam onmiddellijk met 
een driepunter gelijk. Door dom 
balverlies wist US nogmaals 
twee keer te scoren. De score 
van Spanjaard in de laatste se-
conden kon echter niet voorko-
men dat US winnend het strijd-
perk kon verlaten. Een partij bas-
ketball met een hoog amuse-
mentgehalte.
Einduitslag 73-75 voor US2.

Mike van Kruchten naar brons 
op 60m horden NK atletiek
Castricum – In het weekend 
van 6 en 7 februari werden in 
Apeldoorn in het nieuwe Omni-
centrum sportcomplex de Ne-
derlandse kampioenschappen 
atletiek gehouden. De 22-jari-
ge Castricumse atleet Mike van 
Kruchten toonde hier dat hij vol-
ledig aansluiting heeft gevonden 
bij de nationale hordentop.
Sprinter/hordenloper Mike van 
Kruchten (Phanos) kwam uitste-
kend voor de dag op de 60m hor-
den. Op zaterdag won hij zijn se-
rie in 7.87 seconden, wat een ver-
betering met 0.03 seconden van 
zijn persoonlijk record uit 2007 
was. Zondag startte Mike in de 
finale baan 4 tussen de twee 

olympische hordenlopers Grego-
ry Sedoc en Marcel van der Wes-
ten in. Sedoc won afgetekend in 
een Europese toptijd van 7.63 se-
conden. Achter hem vocht Mike 
een fel duel uit met zijn ervaren 
trainingsmaatje Marcel. Marcel 
van der Westen wist ternauwer-
nood het zilver te pakken in 7.83 
seconden, slechts 0.02 secon-
den voor Mike van Kruchten, die 
met 7.85 seconden weer een pr 
liep. Met deze prestatie beves-
tigde Mike, dat hij door vele atle-
tiekkenners wordt gezien als de 
potentiële opvolger van Gregory 
Sedoc en Marcel van der Wes-
ten, de winnaars van goud en zil-
ver op het EK indoor 2007. 

Mike van Kruchten op weg naar brons op de 60m horden (Foto: Del-
voye Sportfotografie)
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Woningmarkt Uitgeest 
De nu beschikbare (voorlopige) cijfers van de woningverkopen in Uit-
geest geven een triest beeld van de Uitgeester woningmarkt. Het aantal 
verkochte woningen daalde van 2007 op 2009 met maar liefst 57,5 %. 
Het aantal transacties is nu dermate gering dat aan het cijfermateriaal 
eigenlijk geen zinnige conclusies meer zijn te verbinden, ook al omdat 
geen duidelijk inzicht bestaat in het werkelijke en het latente aanbod. 
Een ieder kan er het zijne in lezen. Het is simpelweg de dood in de 
pot en wachten op betere tijden. Uit het aantal dagen dat verkochte 
woningen te koop stonden kan worden afgelezen dat die termijn voor 
appartementen langer is dan die voor tussenwoningen. Daarmee wordt 
het idee dat we te veel rijtjeswoningen hebben en vooral appartementen 
moeten bouwen niet ondersteund. Het prijsniveau lijkt met niet meer 
dan ruim 6 % te zijn gedaald, maar dat is voor de diverse categorieën 
verschillend, voor tussenwoningen bv. 5% en de prijs voor appartemen-
ten (vnl. nieuwbouw) bleef vrijwel onveranderd. Kijkend naar de m2 prijs 
zijn appartementen nu even duur als vrijstaande woningen en ruim 33 % 
duurder dan een tussenwoning. Dit prijsverschil verklaart wellicht voor 
een groot deel de stagnatie in de doorstroming. Ondanks gestapelde 
bouw betaalt men nog steeds meer voor minder. Zo lang dat zo blijft is 
de woningbouwpolitiek van Uitgeest als vastgelegd in de structuurvisie 
gedoemd te mislukken. Het is tenslotte de markt die regeert. Maar er 
gloort hoop aan de horizon en er schijnt licht aan het einde van de tun-
nel. Het CBS heeft een aardig groeiscenario in gedachten voor Uitgeest 
en het RIVM gaat de geluidshinder van Schiphol wegcijferen. Jongelui 
die een mooie toekomst willen in Uitgeest moeten nu hun slag slaan. En 
jonge gezinnen geven snel meer inwoners.  
AVBU 

Mooie wedstrijden MHCU
Uitgeest - Na weken van kou, 
sneeuw en ijs, kon er eindelijk 
weer eens gehockeyd worden. 
Het was tevens de laatste speel-
dag van de midwintercompetitie.
De jongens C1 van MHCU moes-
ten naar Haarlem voor hun wed-
strijd. 
Bij de stand 3-3 zag MHCU in 
de slotfase van de wedstrijd nog 
kans om de overwinning naar 
zich toe te trekken: 3-4. Jongens 
D hadden een wedstrijd tegen 
Hisalis op het programma. MH-
CU won verdiend met 2-5.

Meisjes E2 speelde in Nieuw 
Vennep tegen Kikkers. De spits 
van MHCU zag kans om in de 
eerste helft vier keer te scoren. 

Kikkers had hier maar een keer 
een antwoord op. De eindstand 
was 2-9. Meisjes C2 leed zater-
dag de eerste nederlaag van dit 
seizoen tegen Alkmaar C4. Met 
een 5-1 nederlaag keerden de 
meiden terug naar MHCU.

Op de laatste wedstrijddag van 
de zaalhockeycompetitie had 

Dineren voor het goede doel
Uitgeest - Op 10 maart kan ie-
dereen genieten voor het goede 
doel. De UitgeestRunners en Bi-
stro ’t Schippersrijk geven dan 
het Ro-Paris diner. Dit diner met 
een Frans tintje staat in het teken 
van de Roparun, de non-stop es-
tafette van Parijs naar Rotterdam 
waaraan de UitgeestRunners 
met Pinksteren meedoen. 

De koks van ’t Schippersrijk heb-
ben voor deze gelegenheid een 
viergangen menu samengesteld 
voor 37,- euro. Het diner begint 

met een amuse. Daarna volgt 
een verzameling van allerlei 
voorgerechten. Als hoofdgerecht 
kan men kiezen uit een steak,  
varkenshaas of dagverse vis. Het 
diner wordt afgesloten met een 
grand dessert van ijssnoeperij-
en. Per menu wordt 10,- euro ge-
schonken aan de stichting Ropa-
run. Daarnaast geven de bedie-
ningsmedewerkers alle fooi van 
die avond aan het goede doel. 
De stichting Roparun zet zich 
in  om het leven van mensen 
met kanker nog zo mooi moge-

lijk te maken. Een tafel reserve-
ren kan bij ’t Schippersrijk, tel: 
0251-312626.  
De UitgeestRunners zijn goed 
op weg om in aanloop naar de 
Roparun zoveel mogelijk geld op 
te halen. Op Oudjaarsdag heb-
ben zij met het bakken van olie-
bollen ruim 2.200 euro opge-
haald en in januari heeft de le-
ge flessenactie in Uitgeest bijna 
900,- euro opgebracht. De teller 
met opbrengsten staat onder-
tussen op 17.000 euro en de Uit-
geestRunners gaan voor meer. 

Weidevogels beschermen rond Uitgeest
Uitgeest - Weidevogelbescher-
mingsgroep Uitgeest is op zoek 
naar vrijwilligers die minstens 
één dagdeel per week, van half 
maart tot in juni, mee willen hel-
pen met de bescherming van 
weidevogels. De vrijwilligers in-
ventariseren de weidevogels op 
het land van boeren, helpen zoe-
ken naar nesten en zijn actief bij 
het beschermen van kuikens. De 
informatie die vrijwilligers ver-
zamelen gebruikt de agrariër bij 
de planning van zijn werk op het 
land.
 
De grutto, kievit, scholekster, tu-
reluur en vele andere vogels ho-
ren bij het karakteristieke Hol-
landse weidelandschap. De 
meeste weidevogelsoorten heb-
ben het moeilijk door toenemen-
de verstedelijking, modernise-
ring op het boerenbedrijf en tal 

van andere oorzaken. Een reden 
temeer om hier wat aan te doen!
 
In nauwe samenwerking met de 
boeren van de agrarische na-
tuurvereniging Water, Land en 
Dijken, gaan de beschermers re-
gelmatig het veld in om de nes-
ten van de weidevogels op te 
zoeken en te markeren. Zo blij-
ven de nesten beschermd bij al-
lerlei landwerkzaamheden die 
nu eenmaal nodig zijn op het 
boerenbedrijf, zoals maaien en 
het uitrijden van mest. Na het 
uitkomen van de eieren volgt 
de kuikenbescherming. De vrij-
willigers kijken vóór het maaien 
of er nog kuikens in het veld lo-
pen. Door het plaatsen van stok-
ken met plastic vlaggen, kunnen 
kuikens naar een naastgelegen 
ongemaaid weiland worden ge-
dirigeerd. Maar boeren kunnen 

Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht val Voluit is als volgt: don-
derdag 11 februari Voluit DS 1 - 
Clam Dycke DS 1 om 20.00 uur, 
Voluit HS 2-Bevok HS 5 om 20.00 
uur, Voluit DS 6 - Clam Dycke DS 
4 om 20.00 uur, Voluit DS 2 - Vol-
uit DS 4 om 20.00 uur, Voluit HS 
1 - Die Raeckse HS 3 om 21.30 
uur, Voluit DS 5 - Clam Dycke DS 
3 om 21.30, Voluit DS 3 - Odin 
DS 5 om 21.30. Zaterdag 13 fe-
bruari Croonenburg MC 2 - Vol-
uit XC 1 om 9.00. Woensdag 17 
februari Die Raeckse DS 2 - Vol-
uit DS 2 om 21.15 uur. 

Volleybal Voluit
eventueel ook een maaimozaïek 
aanleggen of vluchtstroken met 
lang gras laten staan.
 
Cursus belangrijk
Voor de vrijwilliger is er niet al-
leen de voldoening van het be-
schermen van de nesten, wat het 
werk de moeite waard maakt, 
maar ook het contact met de 
boer en het bezig zijn in de 
vrije natuur. Tijdens het genie-
ten van de Noord-Hollandse na-
tuur werken de vrijwilligers mee 
aan het behoud ervan. Erva-
ring is niet vereist, voor nieuwe 
vrijwilligers is het wel verplicht 
een cursus weidevogelbescher-
ming van twee avonden te vol-
gen. Vervolgens wordt men in-
gedeeld bij bestaande groepen 
vrijwilligers en opgeleid en be-
geleid in het veld. De eerste cur-
sussen starten op 2 en 4 maart 

en worden gegeven door Land-
schap Noord-Holland. Ook agra-
riërs die nog niet aan weidevo-
gelbescherming doen, kunnen 
zich aanmelden. Voor meer in-
formatie of aanmelding mailen 
of bellen met Cees den Nijs, tel.: 
0251- 314306 of ceesdennijs@
ziggo.nl. 

meisjes MHCU D1 nog kans om 
kampioen te worden. Daarvoor 
moest wel in de eerste wedstrijd 
gewonnen worden van FIT. On-
danks het betere veldspel van 
MHCU ging FIT mede dankzij 
goed keeperswerk er met een 
3-2 overwinning vandoor. In de 
tweede wedstrijd, dit keer tegen 
Abcoude, ging MHCU scherp 
van start. 

Met snelle combinaties scoorde 
MHCU liefst 8 keer waardoor er 
met 8-2 werd gewonnen. Hier-
door eindigde MHCU op een ver-
diende tweede plaats op slechts 
twee punten achter FIT. 

Kinderen kiezen 
mooiste boek

Uitgeest - De Kinderjury 2010 
is van start gegaan. Het is de 
grootste landelijke verkiezing, 
waarin kinderen de baas zijn. Ie-
dereen tussen zes en twaalf jaar 
kan zijn of haar stem uitbrengen 
op drie favoriete boeken. Zo be-
slissen zij welke boeken uit 2009 
het allermooiste zijn en straks de 
Prijs van de Nederlandse Kin-
derjury 2010 gaan winnen. Op 
de gloednieuwe website www.
kinderjury.nl is alle informatie te 
vinden. Bij de bibliotheek zijn de 
kinderjuryboeken te herkennen 
aan een groene sticker. 

Stance Oonk 
exposeert 
Uitgeest - LEM organiseert van 
13 februari tot 14 maart de expo-
sitie van Stance Oonk. Een gro-
te inspiratiebron is het Sjama-
nisme. Stance geeft ook trainin-
gen de Griekse godinnen als uit-
gangspunt en het vinden van ei-
gen kracht. 
Voor meer informatie: lemexpo-
sities.nl of stanceoonk.nl. Het 
adres is Hogeweg 92a in Uit-
geest. Open: zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur. 
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Aprèsski en Jodel Heidi 
in Bobs en Ouwe Neel
Uitgeest - Bobs organiseert  een 
aprèsski-evenement dat de hele 
maand februari duurt. Kaarten 
kosten 10,- euro. Minimum leef-
tijd is zestien jaar. Bobs opent 
haar deuren om 23.00 uur en 
voor 24.00 uur is de entree gra-
tis. In café de Ouwe Neel treedt 
zaterdag 13 februari Jodel Heidi 
op. Het café is voor een ieder die 

21 jaar en ouder is toegankelijk. 
Café de Ouwe Neel is iedere za-
terdag geopend vanaf 22.00 uur, 
voor 24.00 uur gratis entree.
In Bobs Proeverij kan iedereen 
op 12, 13 en 14 februari Valentijn 
verwennen met een vijfgangen 
menu. Wie het winnende ‘fortu-
ne cookie’ geserveerd krijgt wint 
een iPod. 

Stormvogels winnaar 
Uitgeest - Vol vertrouwen in een 
goed resultaat begon Stormvo-
gels aan de lastige uitwedstrijd 
tegen Oosterkwartier in Haarlem. 
Na zeven minuten stond het al 3-
0, maar mede door twee treffers 
van de wel gedreven spelende 
Mark Spillekom was het leed in 
de pauze met 6-4 nog te over-
zien. Een korte donderspeech 
van trainer/coach Kees Vermeu-
len, maar vooral ook de minu-
ten daarna, waarbij de ploeg zelf 
even in de spiegel kon kijken, 
betekende de ommekeer. Verde-
digend werd Oosterkwartier he-
lemaal klem gezet, zodat ze nog 
maar twee keer konden scoren. 
Eva de Vries kwam in de ploeg 
voor de zieke Saskia Blokker en 
zij toonde haar goede vorm met 
twee doelpunten. Sebas van den 
Bosch kwam in de ploeg voor 

de verdienstelijk verdedigen-
de Jelmer van Dam om de top-
scorer van Oosterkwartier defi-
nitief uit te schakelen. Dat luk-
te en met veel overtuiging werd 
oosterkwartier in de laatste tien 
minuten naar 8-11 gespeeld. Een 
belangrijke overwinning, om-
dat Stormvogels nu weer naast 
Zaandam Zuid is gekomen met 
beide vier punten en binnenkort 
de dubbele ontmoeting met de 
Zaankanters. 

Volgende week zondag wordt in 
de sporthal de Zien om 14.30 uur 
gespeeld tegen Apollo uit Heer-
hugowaard. Op papier een kans-
loze missie (uit werd met 23-
11 verloren), maar Stormvogels 
heeft zin in een tweede verras-
sing, die heel goed zal uitkomen 
in de keiharde degradatiestrijd.

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma van 
Sport- en tenniscentrum Uit-
geest ziet er als volgt uit. Don-
derdag 11 februari: 10:30 Da-
mesgym, 19:00 Korfbal Stormvo-
gels, 20:00 Volleybalcompetitie
20:00 Dartscompetitie. Vrijdag 12 
februari: 17:30 Jeugdbasketbal
20:00 Competitiedarten, RZVV 
SNS Regiobank Competitie van-
af 19:30: Bellus Bouwkosten-
Unibet.com Beker, 20:10 Haazz.
nl-SNS Regiobank Beker, 20:50 
Autobedrijf Uitgeest-Snijder 
Stoffering Competitie: 21:30 Ro-
tho Houten Vloer- De Buurman 
Beker, 22:10 The Spirit of Wine-
Patina Valbeveiliging Beker. Za-

terdag 6 februari: 9:00 Jeugd-
volleybal, 14:00 Basketbalcom-
petitie, 20:00 Tennistoernooi 
Fam. Vonk, 20:00 Zaalvoetbal 
Theo Ruis. Zondag 7 februari: 
10:00 Jeugddarten vanaf 10:00, 
Korfbalcompetitie Stormvogels. 
Maandag 8 februari: 9:00 Ou-
der Kind Gym, 19:00 Volleybal-
training, 20:30 KNVB zaalvoet-
bal De Zien. Dinsdag 9 februa-
ri: 9:00 – 11:00 Damesgym, 18:00 
Jeugdbasketbal. Woensdag 10 
februari: 9:00 Ouder Kind Gym, 
17:30 Jeugd en Circuletievol-
leybal, 20:00 Recreatie Badmin-
ton en Volleybal, 20:00 Competi-
tiedarten. 

Carnaval bij Kindervreugd
Uitgeest - Op zaterdag 13 fe-
bruari organiseert speeltuinver-
eniging Kindervreugd een car-
navalsochtend. 
Natuurlijk is het de bedoeling dat 

iedereen verkleed naar de speel-
tuin komt. De carnavalsochtend 
begint om 10.00 uur in het ge-
bouw aan de Middelweg 108-
110 in Uitgeest. 

	 	
VErras uw liEVE ValEntijn.....
Zondag 14 februari is het Valentijnsdag én carnaval, dus 
maak er ‘n échte feestdag van en doe eens wat extra.....

Van woensdag tot woensdag:
Pakje hartkoEkEn écht apart..... 2, 50 !!
Dit weekend:
ValEntijn baVarois taartjE
puur genieten..... nu  5, 75 !!

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

** Kijk in de winkel voor nog meer lekkere Valentijnsverrassingen !! **

Parkeer- en horecaoverlast
Bewoners Binnendorp 
en Sluis bijeen in Zwaan
Uitgeest - Waar zet je je au-
to neer als voor je eigen huis 
alles al is bezet? En hoe kun je 
nog rustig van het leven genie-
ten als een groep jongeren van 
veertien à vijftien jaar je het le-
ven zuur maakt? Meer ingrij-
pen van de politie zou door de 
bewoners hogelijk worden ge-
waardeerd. Wijkwethouder Piet 
Linnartz kreeg het donderdag 
4 februari in het dorpshuis De 
Zwaan zwaar te verduren toen 
de bewoners voortdurend fel-
le kritiek uitten. Aan een aparte 
tafel vóór het publiek zaten van 
links naar rechts contactper-
soon van de wijk, Mary Jacobs; 
de voorzitter van de bijeenkomst 
Leo Brombacher, wethouder 
Piet Linnartz en de wijkbeheer-
der, die alles notuleerde, Nico 
Rodenburg. “Vóór het gemeen-
tehuis is een groot plein. Kun-
nen daar niet wat meer parkeer-

plaatsen komen?”, was één van 
de vragen. “We krijgen echt een 
parkeerprobleem als er wonin-
gen in de inbreilocaties worden 
gerealiseerd.” Wethouder Lin-
nartz: “Per woning mag je 1.4 au-
to neerzetten. Ga je dat met dat 
twee of drie vermenigvuldigen, 
dan kan niemand  meer bouwen. 
Ik kan het probleem niet oplos-
sen”, zo besloot hij. Niet aflaten-
de kritiek kwam er van Ben Post-
ma, die sprak namens de bewo-
ners van de appartementen aan 
de Middelweg 27a tot en met 29 
c. Het betrof de hangplek hoek 
Irenelaan/Castricummerweg. 
De overlast is groot. “Eerst wa-
ren het nog zes jongeren, maar 
er komen er steeds meer bij. Je 
kunt nu rustig spreken van 20 à 
25 jongeren. Op de jeu-de bou-
lesbaan kan je amper met elkaar 
praten.” Andere klachten van de 
bewoners: “Met Oudjaar richtten 

jongeren zelfs vuurpijlen op de 
mensen. Prullenmanden worden 
amper gebruikt. De hele week 
door is er lawaai en overlast, er 
wordt elke avond gedeald. Vrij-
dags en zaterdags is het vooral 
na 1.00 uur tot 4.30 uur het erg-
ste. Je doet echt geen oog dicht. 
De politie komt wel kijken, maar 
niet na 2.00 uur als de kroegen 
zijn gesloten.” Over het algemeen 
vonden de betrokken bewoners, 
dat er meer politietoezicht moet 
komen. Piet Linnartz: “Burge-
meester Mieke Baltus praat om 
de veertien dagen met de politie. 
Heeft u een klacht, geef die dan 
direct en snel door aan de politie. 
Het enige wat ik voorlopig voor 
jullie kan doen is de overkapping 
bij de apotheek, waar de jonge-
ren zich verzamelen, weg te ha-
len.” Hoewel er ook jongeren van 
buiten Uitgeest naar de hang-
plek komen, vonden de bewo-
ners, dat het ook zou helpen, als 
de betreffende ouders hun kin-
deren eens onder handen zou-
den nemen. Ook zou de poli-
tie boetes moeten uitdelen aan 
de veroorzakers van de overlast. 
Piet Linnartz kon niet op alle vra-
gen antwoord geven, zoals met 
name de vraag over de herin-
richting van de Langebuurt, die 
al lang zou worden gerealiseerd, 
maar waar men niets meer van 
hoort. Ook wilde men graag ant-
woord op het plaatsen van meer 
geluidsschermen in verband met 
de viaduct. Komen die er? Lin-
nartz beloofde contact op te ne-
men met Rijkswaterstaat. En kan 
er een speltoestel komen op de 
hoek van de psychiotherapie?  
Linnartz: “Bij elke raadsvergade-
ring kunt u spreekrecht aanvra-
gen. Vervolgens staat mijn deur 
in het gemeentehuis altijd open. 
Als ik niet genoeg kennis van 
zaken heb, dan ga ik in overleg 
met de betreffende ambtenaar 
en zoek ik het voor u uit en geef 
u antwoord.” (Marga Wiersma)



pagina 30 10 februari 2010

Aansluiting bij Laag Holland
Jan Dubelaar van de PU diende met zijn fractieleden een amen-
dement in dat met een meerderheid van stemmen werd aange-
nomen. Het betrof een wijziging van agendapunt vijf en luidde: 
‘de structuurvisie Uitgeest 2020 vaststellen en een onderzoek 
instellen naar de voor- en nadelen, alsmede de consequenties 
voor een eventuele aansluiting van Uitgeest bij het Nationaal 
Landschap Laag Holland.’
Nationaal Landschap Laag Holland staat in het verkiezingspro-
gramma van de PU prominent met stip op drie. De PU is voor-
stander van de toetreding van de gemeente Uitgeest. Het zal 
een aantal doelstellingen van de structuurvisie versterken, vol-
gens de partij. Reeds in 2005 was Uitgeest al opgenomen in het 
recreatieplan Laag Holland. Buitenstaanders onderkenden toen 
blijkbaar al de grote waarden die in en rond Uitgeest aanwe-
zig zijn. Het is de PU echter onbekend waarom het toenmalige 
college afgezien heeft van toetreding tot het samenwerkings-
verband Laag Holland. Omringende gemeenten zoals Zaanstad, 
Graft de Rijp en Castricum deden het wel. De PU kreeg steun 
van D66, de UVP en de VVD. Zij vonden allen dat de weg naar 
aansluiting mogelijk gemaakt moet worden.

Bebouwing beperkt zich voorlopig tot inbreilocaties

Piet Linnartz en Guus Krom de hoofd-
figuren in bijzondere raadsvergadering 

Uitgeest – De fractievoorzitter 
van de UVP, Guus Krom verraste 
vorige week donderdag iedereen 
toen zij volkomen onverwachts 
met haar fractielid Jan v.d. Berg 
besloot tot het opstellen van een 
amendement betreffende agen-
dapunt 5 van de structuurvisie 
Uitgeest 2020. Hierin stond de 
bebouwing van de Limmerkoog 
te beperken tot het gebied tus-
sen het einde van de kassen van 
Baars naar de Geesterweg en 
de lijn te volgen van de kassen 
van Baars tot de driesprong. Dat 
moet toch wel een schok zijn ge-
weest voor Piet Linnartz, de wet-

houder, die namens het colle-
ge verantwoordelijk is voor ge-
noemde structuurvisie en meer 
bebouwing wilde in de Limmerk-
oog.
Het was Lou Winter, die als eer-
ste mocht spreken na het wel-
kom van burgemeester Mieke 
Baltus. “Kan Uitgeest wel zelf-
standig  blijven?”, vroeg hij zich 
af. Met hem vragen 45 burgers 
door middel van een burgerini-
tiatief  aan de gemeenteraad of 
men bereid is een neutrale on-
derzoeker een rapport op te la-
ten maken waarin de eventue-
le gemeentes worden genoemd 
waarmee Uitgeest in de toekomst 
zou kunnen fuseren. Maar met 
dit gegeven waren de raadsle-
den niet zo bezig. Uitgeest moet 
zelfstandig blijven en haar goede 
voorzieningen behouden, vinden 
zij. Daarvoor is het nodig, dat de 
bevolking groeit tot 14.000 inwo-
ners en daarvoor zijn 500 wonin-
gen extra nodig: voor eigen in-
woners en nieuwe inwoners van 
buitenaf. En dit was nu juist het 
hekel punt. Wáár zullen die wo-
ningen worden gebouwd?  
De oppositie
De PU, de UVP, D’66 en de VVD 
waren vóór de structuurvisie. De 
oppositiepartijen CDA en Pv/d A 
waren tegen. Wil Spaanderman 
(fractievoorzitter CDA) noemde 
de structuurvisie een structuur-
visie zonder aantallen, zelfs niet 

eens geschatte aantallen. “ Het 
is ook een visie zonder financiële 
onderbouwing. De burger weet 
echt niet waar Uitgeest staat in 
2020. Het is ook een structuurvi-
sie, die de voorzieningen en zelf-
standigheid van Uitgeest op de 
tocht zet.”  Jan Rodenburg (frac-
tievoorzitter Pv/d A): “De belang-
rijkste feiten en getallen wor-
den onder het vloerkleed ge-
veegd. Er wordt nu gezegd, dat 
het gaat om globale hoeveelhe-
den en oppervlakten en dat de 
exacte plaatsen van de piket-
paaltjes van de te bebouwen ge-
bieden later nog worden bepaald 
als de bestemmingsplannen aan 
de orde zijn. Ja, zo kun je jezelf 

en de bevolking natuurlijk voor 
de gek houden. Pijnlijke keuzes 
is men uit de weg gegaan.“ De 
structuurvisie is na de indiening 
van twee amendementen goed-
gekeurd. Er zullen woningen ko-
men in de diverse inbreilocaties. 
Maar daarnaast zal er toch ook 
elders in het buitengebied moe-
ten worden gebouwd en dat be-
tekent opoffering van groen. 

Fractievoorzitter van de UVP, 
Guus Krom.  Wethouder Piet Linnartz.

Wordt Uitgeest een overloopge-
meente voor andere gemeenten, 
die hun woningbouwtaakstelling 
niet kunnen of willen  halen? Er 
blijven na de goedkeuring nog 
steeds vele vragen over. Vóór 
2013 worden de bestemmings-
plannen herzien. Veel hangt ook 
af van het feit of het RKZ zie-
kenhuis zich inderdaad zal ves-
tigen in het Tolhekgebied. (Mar-
ga Wiersma)

Nieuwe hangplek geeft overlast

Buurtbewoners bijeen
Uitgeest - Hoewel het aantal 
bezoekers bij de buurtbijeen-
komst  De Koog dinsdag 26 ja-
nuari in dorpshuis De Zwaan nu 
niet bepaald overweldigend was, 
blijkt het nut ervan toch bewezen 
te zijn. De aanwezigen luisterden 
naar elkaar en kregen zo te ho-
ren wat zoal de klachten in hun 
woonwijk zijn. Die gingen voor-
namelijk over de veiligheid en 
het welbevinden op straat. Be-
langrijkste klacht was de overlast 
bij de hangplek die van de Ko-
perwiekstraat verplaatst is naar 
de Melis Stokelaan: een zitplek 
in het plantsoen tegenover su-
permarkt  De Boer. 
De avond was bedoeld voor be-
woners van de Kooglaan-Ple-
vierstraat-Ziendervaart-De Kuil. 
Aan het hoofd van de tafel za-
ten wijkwethouder Arnold Sely, 
Fred Barella, contactpersoon en 
tevens voorzitter van de bijeen-
komst en de wijkbeheerder en 
hoofd van de buitendienst Klaas 
Visser, welke laatste zal probe-

ren zoveel mogelijk oplossingen 
te zoeken. De klachten gingen 
onder meer over verzakte te-
gels in de steeg naast de Blan-
kertlaan 12 (bij de uitgang ach-
tererf) en omhoog gekomen te-
gels ter hoogte van de Blan-
kertlaan 2. Voorts is de afwate-
ring bij de garages in de Emmer-
zeelstraat (vanaf de Kerverslaan 
bereikbaar) slecht. Het water 
loopt momenteel naar de mees-
te garages toe in plaats van naar 
de put. Bij de Kerverslaan 1b 
steekt een ovaal putdeksel bo-
ven de bestrating uit, gevaarlijk 
volgens de bewoonster, die een 
klacht indiende.
Fred Barella kwam met enke-
le klachten van zijn buurtbewo-
ners. Van de familie Schönlank 
(de heer Schönlank is slecht ter 
been), Vrijburglaan 21 kwam de 
vraag: “Kunnen er niet wat meer 
banken geplaatst worden, bij-
voorbeeld in de omgeving Zien-
dervaart, de Meet en de Beatrix-
laan? Arnold Sely: “Wij hebben 

wel meer banken geplaatst en 
die worden niet altijd gebruikt 
waarvoor zij bedoeld zijn. Oude-
re mensen hebben vaak een rol-
lator, waar zij ook af en toe even 
op kunnen uitrusten.” De heer 
Lau had een vraag voor de poli-
tie. Geparkeerd met zijn auto aan 
de Melis Stokelaan zijn al een 
paar keer de spiegels van zijn 
auto afgetrapt. In overleg met 
de politie heeft hij daarna zijn 
auto geparkeerd in de Emmer-
zeelstraat, maar ook daar zijn de 
spiegels er weer afgetrapt. Vraag 
van een buurman: “Kan hij nu 
een ondergrondse parkeergara-
ge krijgen?” De nieuwe zitplek 
tegenover de supermarkt De 
Boer geeft veel overlast en men 
hekelt de rotzooi en het lawaai 
er omheen. “Je kan moeilijk een 
boek lezen bij stationair rijdende 
brommers, die door het plant-
soen rijden”, zo vertellen bewo-
ners. “Er is lawaai vanaf 8.00 uur 
en soms zaterdags nog tot 4.00 
uur in de ochtend.” Bij genoem-

de supermarkt is reeds aan drie 
jongeren de toegang gewei-
gerd. De bewoners vragen om 
meer toezicht van de politie. Ze 
zouden dolgraag weer een ech-
te wijkagent willen hebben. Er 
wordt voortdurend kris kras met 
brommers over het grasveld naar 
de zitplek in het plantsoen gere-
den. Andere klacht. Bewoon-
ster Ellen Mars: ”Mensen par-
keren op de stoep hoek Roer-
dompstraat/Plevierstraat. Daar-
door ben je verplicht op de weg 
te gaan lopen, hetgeen een pro-
bleem is voor mensen met een 
kinderwagen, rollator of rol-
stoel.” Nannie van der Veen (Le-
pelaarstraat 5): “Ik woon aan het 
doodlopende stuk van de Le-
pelaarstraat. Vele fietsers gaan 
daar over de stoep vóór de hui-
zen langs: een gevaarlijke situa-
tie. De bewoners worden ouder 
en het zou niet prettig zijn als zij 
door een botsing met een fietser 
iets zouden breken. Zou er tus-
sen de twee bomen, die aan dit 
doodlopende stuk staan niet een 
op- of afritje kunnen komen voor 
fietsers?” In de gemeente Uit-
geest moeten de mensen hun 
honden altijd aangelijnd uitlaten. 
Zij kunnen naar de aangegeven 
losloopplaatsen gaan. Maar he-

laas ruimt nog lang niet iedereen 
buiten de losloopplaatsen de 
hondenpoep op met een schepje 
en brengt het naar de afvalbak: 
een doorn in het oog van velen, 
vooral als er hondenpoep ligt in 
de buurt van de Paltrokschool. 
Er werd beloofd de afvalbakken 
voor de hondenpoep vaker te le-
gen, daar ze vaak snel vol zijn. 
Een speciaal aangestelde Bui-
tengewoon Opsporings Ambte-
naar via de Milieudienst IJmond 
ziet er in februari op toe, dat 
honden aangelijnd zijn en dat 
de mensen, die een opruimings-
plicht hebben, zich houden aan 
de regels. Hij schrijft een pro-
ces verbaal uit voor diegenen, 
die zich er níet aan houden. Voor 
kleinbehuisden, die geen plaats 
hebben om het plastic geschei-
den afval lang te bewaren, wordt 
in de toekomst een oplossing 
gezocht. Wethouder Sely sloot 
de avond af ,vroeg zich af of één 
keer per jaar voldoende was voor 
een buurtbijeenkomst en zei on-
der meer, dat klachten altijd zo 
snel mogelijk moeten worden 
doorgegeven. De vier contact-
personen uit De Koog kunnen 
voor dit doel in eerste instantie 
worden aangesproken. (Marga 
Wiersma)
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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
ONDERTROUW 
A. Tazelaar en J.C. Rozemeijer 
(aangifte partnerschapsregistratie)

Gratis zakken voor plastic afval
De start van de gescheiden inzameling van plastic is gisteren in 
De Koog en vorige week in de rest van Uitgeest redelijk goed ver-
lopen. De opbrengst op 2 februari bedroeg ruim twee ton plastic, 
ondanks de harde wind die heel wat verzamelzakken in de loop 
van de nacht van de verzamelplaatsen wist te blazen. De buiten-
dienst van de gemeente heeft er de handen aan vol gehad om 
zakken uit plantsoenen te halen en zelfs uit vijvers te vissen. De 
ophaaldienst van GP Groot en de gemeente verzoeken inwoners 
daarom dringend hun zakken pas ’s ochtends (maar vóór 07.30 
uur) aan de straat te zetten. 

Wethouder Milieuzaken Piet Lin-
nartz: ‘Door je zak pas ’s morgens 
op de verzamelplek te zetten ver-
klein je het risico dat die ’s nachts 
aan de wandel gaat. Overigens ne-
men wij alle klachten die wij ont-
vangen heel serieus. Wij betrekken 
die nu al bij de evaluatie die wij zijn 
gestart. Eind van het jaar komen wij 
met een eindoordeel over het al dan 
niet slagen van de proef met deze 
wijze van inzameling. Ondertussen 
hoop ik dat iedereen enthousiast 
blijft over de winst die wij behalen 
voor het milieu en voor onze geza-
menlijke portemonnee.’
Volgende maand worden de verza-
melzakken weer opgehaald op de 
dinsdagen 2 maart (heel Uitgeest, 
behalve De Koog) en 9 maart (De 
Koog). Wie thuis niet de speciale 
verzamelzakken heeft ontvangen, 

kan gratis extra zakken bestellen via 
de website www.zakkenvoorplastic.
nl. Opgelet: verzamelzakken die 
niet doorzichtig zijn, mogen door 
de ophaaldienst van GP Groot niet 
worden meegenomen. De reden is 
dat het vervuilen van het plastic af-
val met zaken die daar niet in thuis 
horen, moet worden vermeden om 
de kosten van de recycling zo laag 
mogelijk te houden.
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.

Samen
maken

wij morgen 
mooier

Foutieve adressering 
enquête
Elk jaar doet de gemeente onder-
zoek onder de inwoners van Uit-
geest om meer zicht te krijgen 
op bepaalde vragen en aan de 
hand daarvan verbeteringen uit 
te voeren. Dit jaar zijn voor een 
belevingsonderzoek 1500 vra-
genlijsten verstuurd, waarvoor 
de geadresseerden zijn geselec-
teerd door middel van een ano-
nieme steekproef.

Meer woningen op grote percelen?
Op verzoek van de raadscommissie Grondgebiedzaken laat wet-
houder Arnold Sely van Volkshuisvesting onderzoek doen naar de 
voorwaarden waaronder het eventueel mogelijk kan worden om 
op grotere percelen meer dan één woning te hebben. Hij zegde dat 
op 2 februari toe aan de leden van de commissie. 

De discussie in GGZ over de wense-
lijkheid van meer woonfuncties op 
één perceel kwam op gang nadat 
eerder duidelijk werd dat het split-
sen van woningen onuitvoerbaar is. 
De vervolgvraag die de commissie 
zich stelde was hoe om te gaan met 
het creëren van extra woonfuncties 
op eenzelfde perceel door middel 
van nieuwbouw of verbouw.
Het discussiestuk over dit onder-
werp dat in de commissievergade-
ring ter tafel kwam maakte duidelijk 
dat allereerst een aantal wettelijke 
regelingen om de hoek komt kijken. 
Het stuk deed verder de aanbeveling 
geen extra woonfuncties te creëren 
bij rijtjeswoningen (niet-vrijstaand). 
De commissie reageerde dat het 
nog wel uitgezocht wil hebben of 
hoekwoningen op een groot perceel 
in aanmerking kunnen komen voor 
extra woonruimte.
Het discussiestuk stelde voor als uit-
gangspunt te hanteren dat voor ex-

tra woningbouw het betrokken per-
ceel een bepaalde minimumomvang 
dient te hebben. Als die lijn wordt 
doorgetrokken liggen de meeste 
percelen die in aanmerking komen in 
het Buitengebied, of ze grenzen aan 
een gebied met de open kenmerken 
van het buitengebied. Mocht beslo-
ten worden om daar woningbouw 
mogelijk te maken dan gaat het dis-
cussiestuk ervan uit dat zeker niet 
te ver naar achteren gebouwd kan 
worden (lees: vanaf de weg).
Naast de omvang van het perceel 
bepleit het stuk voorwaarden te 
stellen aan de afmetingen van de 
woningbouw, de infrastructuur, de 
parkeermogelijkheden en de inpas-
sing in de omgeving. Wellicht is het 
wenselijk om voor kangoeroewo-
ningen (voor mantelzorg) met iets 
andere voorwaarden te werken. De 
commissie heeft de wethouder ge-
vraagd een en ander te laten uitwer-
ken tot nadere voorstellen.

De vragenlijsten in het belevingson-
derzoek zijn bedoeld voor inwoners 
van 18 jaar en ouder. Bij het trek-
ken van de steekproef is een fout 
gemaakt. Het gevolg is dat er ook 
vragenlijsten verstuurd zijn naar in-
woners onder de 18 jaar in plaats 
van naar hun ouder(s). Deze fout is 
alleen gemaakt in het Oude Dorp. In 
de overige wijken van Uitgeest zijn 
uitsluitend bewoners van 18 jaar en 
ouder benaderd.
Het precieze aantal verkeerd ge-
adresseerde vragenlijsten is onbe-
kend, omdat de steekproef immers 
anoniem verricht is. Vermoedelijk 
gaat het om een beperkt aantal. 
Overigens heeft een en ander geen 
gevolgen voor de uitslag van het on-
derzoek. In de vragenlijst is name-
lijk een vraag opgenomen over de 
leeftijd. Indien de invuller jonger dan 
18 jaar is, wordt de vragenlijst niet 
meegenomen in de verwerking.
De gemeente verzoekt aan de ou-
ders van minderjarigen die een vra-
genlijst hebben ontvangen deze te 
beschouwen als aan hen gericht en 
deze alsnog in te vullen.

Buurtbijeenkomst
Het Centrum
Donderdagavond 11 februari 
om 19.30 uur begint er voor 
de bewoners van Het Centrum 
(wijk Het Oude Dorp) een buurt-
bijeenkomst in Dorpshuis de 
Zwaan aan de Middelweg 5. De 
avond is bedoeld voor bewo-
ners van het gebied dat wordt 
omsloten door Hogeweg-Dokter 
Brugmanstraat-Langebuurt-Wes-
tergeest-Middelweg.
Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met mevr. 
M. Kortekaas, tel. 361185, e-mail: 
m.kortekaas@uitgeest.nl



OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGADERING GEMEENtERAAD

De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag-
avond 18 februari in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 
28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel tot vaststelling van de Verordening rioolheffing 2010.
- Economische visie IJmond.
- Begroting 2010 Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en

Kennemerland (Stichting RIJK).
- Wijziging gemeenschappelijke regeling

Sociaal Werkvoorzieningschap De Tunnel.
- Projectbesluit voor de bouw (legalisatie) van een

afzuiginstallatie voor houtzaagsel aan de Meldijk 23.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE

De Welstandscommissie behandelt op maandag 15 februari de bouw-
plannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen 
bouwplannen ligt vanaf donderdag 11 februari ter inzage bij de balie 
van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de bouwplannen, het 
bijwonen van de vergadering en overige informatie over welstandsza-
ken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw 
K. Dekker, tel. 0251-36 11 69.

VERGuNNING OPEN WAtERsPORtDAG

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat aan de Commissie 
Open Watersportdag Uitgeest op grond van artikel 2.2.2 van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening vergunning is verleend voor het organi-
seren van de ‘Open Watersportdag Uitgeest’ op zondag 18 april 2010, 
van 10.00 tot 18.00 uur. De vergunning geldt voor verschillende acti-
viteiten op en rond het Uitgeester- en Alkmaardermeer. 
In verband met de plaatsing en het gebruik van een feesttent over het 
terras van Restaurant ’t Schippersrijk is door burgemeester en wet-
houders tevens een tijdelijke gebruiksvergunning verleend op grond 
van artikel 3 van de Brandbeveiligingsverordening. Aan deze vergun-
ningen 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 m.i.v. de dag na bekend-
making van het besluit te worden ingediend.

VERGuNNING MOtORshOW

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toestem-
ming is verleend aan CMC Alkmaar voor het houden van ‘American 
Day Uitgeest’: een motorshow met levende muziek, een onderdelen-
markt en de verkoop van snacks aan de Molenwerf en de Molenstraat 

op Koninginnedag, 30 april 2010 tussen 12.00 en 18.00 uur. Daar-
bij worden de navolgende gedeelten afgesloten: aan de noordzijde 
vanaf de aansluiting met de Westerwerf, aan de zuidzijde ten noorden 
van de Woonschepenhaven en aan de westzijde vanaf de aansluiting 
Molenstraat-Molenwerf en de gehele Molenstraat. Genoemde locatie 
wordt vanaf 07.00 uur tot 20.00 uur afgesloten i.v.m. de opbouw en 
het opruimen.
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 het 
besluit tot vergunningverlening te worden ingediend en te worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders.

ONtVANGEN BOuWAANVRAGEN

BL 2010-005 Geesterweg 79 Plaatsen dakkapel 
B2 2010-001 Langebuurt 55/Kuiperspad 4 Oprichten woning
B1 2010-003 Meldijk 30 Plaatsen dakkapellen, wijzigen voorpui, 

plaatsen tussenvloer in bedrijfsgedeelte en
vernieuwen dakterras

BL 2010-006 De Spin 33 Uitbreiden woning 

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

AfGEGEVEN BOuWVERGuNNING MEt ONthEffING
VAN hEt BEstEMMINGsPlAN

Verzenddatum 10-02-2010
Molenweg 4 Plaatsen tuinhuis, dakkapel,
en het wijzigen van de garage naar praktijkruimte. 

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publieks-
zaken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzenddatum 
van het besluit te worden ingediend en gericht te worden 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

tERINzAGElEGGING, VERzOEK OM VRIjstEllING

Met ingang van vrijdag 12 februari 2010 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:

BL 2009-059 De Grote Weid 2 Plaatsen tuinhuis 

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.

Hangplek Castricummerweg ontmanteld

het afdak van de hangplek voor jongeren in de groenstrook aan 
de Prinses Irenelaan (tegenover apotheek scharlei) is maandag-
morgen op last van wethouder Piet linnartz ontmanteld. Dat ge-
beurde na herhaalde klachten van omwonenden. het afdak was in 
november 2008 door de gemeente geplaatst.

Historie HMS in vitrine
De Vereniging Oud uitgeest heeft de hand gelegd op een bijzonde-
re verzameling voorwerpen van de hollandse Melksuikerfabriek. 
Een deel daarvan heeft de vereniging tentoongesteld in de vitrine 
in de hal van het gemeentehuis. De expositie is te bekijken tijdens 
de openingsuren van het gemeentehuis.

Al in 1999 besteedde de Vereniging 
Oud Uitgeest ruim aandacht aan de 
HMS in het jaarboek De Hutgheest. 
Maar de voorwerpen zoals die nu in 
het gemeentehuis kunnen worden 
bekeken, waren nooit eerder in het 
openbaar te zien. Ze werden de ver-
eniging geschonken door een ano-
nieme Uitgeester.
De kleine, maar afwisselende expo-
sitie omvat historische luchtfoto’s 
en foto’s van de fabriekshal en  het 
haventje. De oprichtingsakte van 
de oorspronkelijke N.V. ontbreekt 
niet en evenmin de originele brief 

waarin koningin Wilhelmina toe-
stemming verleent tot het uitgeven 
van aandelen. Er zijn handgeschre-
ven notulen van de vergaderingen 
van de commissarissen van begin 
1900. Een overzicht van de werkne-
mers uit het jaar 1935 laat bekende 
familienamen zien, die nu nog veel 
in Uitgeest voorkomen.

Fraai zijn ook de verpakkingsmate-
rialen: een blik en een papieren zak 
waarin lactose werd verpakt. Plus 
de stempels die voor het bedrukken 
werden gebruikt.

Een JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) 
moet een plaats zijn waar jonge-
ren op een rustige wijze met elkaar 
kunnen praten. Als dat gebeurt, 
verleent de gemeente alle medewer-
king om zo’n hangplek in te richten 
naar de zin van de jeugd. Wethou-
der Linnartz: ‘Zo hebben we destijds 
duidelijke afspraken met de jonge-
ren gemaakt. Ik ben ze persoonlijk 
gaan vertellen dat het absoluut niet 
de bedoeling was dat omwonenden 
last zouden ondervinden en heb ze 
erop gewezen dat ze de omgeving 
netjes moesten houden. Dat is een 
tijdje gelukt, maar daarna ging het 
goed mis. Er werd regelmatig tot in 
de kleine uurtjes geschreeuwd en er 

werden vernielingen aangericht. Dat 
heeft de omwonenden enorm veel 
overlast bezorgd en dat is natuurlijk 
niet acceptabel. Dus heb ik mij aan 
mijn deel van de afspraak gehouden 
en de plek laten ontmantelen.’
De JOP is hiermee niet voorgoed van 
de baan. Wethouder Linnartz wil in 
oktober bekijken hoe de jongeren 
ter plaatse zich in de dan voorbije 
lente en zomer hebben gedragen. 
‘Mogelijk verdienen ze de JOP in de 
komende tijd terug. Misschien ook 
niet. De jeugd hier en op andere 
hangplekken in het dorp moeten 
goed begrijpen dat wij onze gren-
zen hebben. Dit was er in elk geval 
duidelijk overheen.’


