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Fort Krommeniedijk zet polder onder water
Uitgeest -  Zaterdag 7 en zon-
dag 8 maart is het Fort Krom-
meniedijk open voor een speci-
ale gelegenheid. Het publiek kan 
dan vogels observeren en kijken 
naar het onder water zetten van 
natuurgebied Uitgeesterbroek-

polder. Vorig jaar maart werd 
het weilandengebied rondom 
het fort ook al onder water ge-
zet om een aantrekkelijk nat ge-
bied voor vogels te creëren. Dat 
was een groot succes. Het ging 
toen om een experiment om te 

Uitgeest – Het college heeft 
verleden week ingestemd met 
de bouw van een hotel aan de 
Lagendijk 7, naast restaurant ‘t 
Schippersrijk. Het aangepas-
te plan voor een hotel laat 40 in 
plaats van 45 kamers zien en de 
hoogte is aangepast. Het hotel 
krijgt geen restaurant, de gasten 
kunnen gebruikmaken van het 
restaurant ernaast. 
Een eerder ingediende bouwver-
gunning werd afgekeurd omdat 
het hotel te groot zou worden en 

Hotel aan het Uitgeestermeer

zien hoe dat ging en tot hoe ver 
het water zou komen. Bijkomend 
voordeel is om trekvogels de ge-
legenheid te geven in dit gebied 
een rust- en fourageerplaats te 
laten vinden. Het water wordt la-
ter afgevoerd omdat het gras an-

ders dood gaat en de dieren die 
in de grond leven. Een klein ge-
deelte blijft nat voor de vogels.  
Bezoekers kunnen dit weekend 
van 9.30 tot 16.00 uur terecht. De 
Vogelbeschermingswacht Zaan-
streek is ook aanwezig en neemt 
telescopen mee. 
Het fort is van binnen te bezichti-
gen waar bovendien verschillen-
de exposities te zien zijn. De toe-

gang bedraagt 1,50 voor volwas-
senen en kinderen vanaf 12 jaar. 
Het adres is Lagendijk 2 in Uit-
geest. Kijk op de website www.
fortbijkrommeniedijk.nl voor een 
routebeschrijving. 

Fort bij Krommeniedijk is onder-
deel van de stelling van Amster-
dam, een Unesco monument. 
(Foto’s: Menno de Boer). 

de goot- en nokhoogte waren te 
hoog. Door een speelse vormge-
ving wordt massaliteit nu verme-
den en blijft er zicht op het Uit-
geestermeer. Aan de voorkant 
worden ligplaatsen voor boten 
gecreëerd. Het project wordt uit-
gevoerd door bouwbedrijf Cees 
Nelis, die ook de recreatiecom-
plex De Meerparel bij het Uit-
geestermeer voor zijn rekening 
heeft genomen. Architect is Piet 
Wierenga. Het hotel zou over on-
geveer een jaar kunnen openen.  

Biggetje Big Dik wordt offi cieel 
overhandigd aan Dierendorp
Uitgeest - Organisatoren van 
de BigDik-feesten voor tieners, 
Claudio Santisi en Jacco Neele, 
overhandigen op 11 maart offi -
cieel een biggetje aan de nieu-
we kinderboerderij Dierendorp 
in Heemskerk. 

Op nieuwjaarsochtend 2008 werd 
de  kinderboerderij in brand ge-
stoken en ging geheel verloren, 
net zoals verschillende dieren. 
Jacco: “Om de jeugd bewust te 
maken van deze laffe daad, be-
sloten wij  om de kinderboerderij 
een echte levende big te schen-
ken met de naam Big Dik. Hier-
mee wil de organisatie laten zien 
dat de jeugd respect moet heb-
ben voor zowel mens als dier. Het 

beestje heeft enkele weken gelo-
geerd bij kinderboerderij de Baak 
in Beverwijk en is  behoorlijk ge-
groeid. Inmiddels is hij verhuisd 
naar kinderboerderij Dierendorp 
en hij vermaakt zich best.”  

WIJ GENOMINEERD
U PROFITEERT

WIJ GENOMINEERD
U PROFITEERT

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

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

Flyers_A6_Roset_4x nw  17-09-2007  09:49  Pagina 4

Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

Appel roomslof
5,95

Amaretto
koeken

3,50

Truffelcake
3,95

Uw banketbakker is niet ‘zomaar’ een bakker. Hij behoort tot de allerbeste
banketbakkers van Nederland. Hij is namelijk genomineerd voor de titel

Banketbakker met Ster! Duimt u voor ons dat we 3 sterren gaan halen?

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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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Online bingo groot succes!
Limmen - Op 25 februari zijn 
de prijzen uitgereikt van de onli-
ne bingo die georganiseerd werd 
door Scouting Limmen. Tijdens 
de grote playbackshow op 8 fe-
bruari waren er veel bingokaar-
ten verkocht en vanaf die avond 
werden er elke dag vijf cijfers ge-
trokken. Op de website werden 
de cijfers bekendgemaakt en 
wie een volle kaart had  kon een 

mail sturen. Het duurde een flink 
aantal dagen voordat de eerste 
bingokaart vol was, maar daar-
na konden veertien deelnemers 
zich winnaar noemen. Dankzij 
de sponsors gingen de winnaars 
met een prijs naar huis. De scou-
ting vond het een geslaagde ac-
tie en wil met de opbrengst een 
geluidsinstallatie voor de buiten-
activiteiten aanschaffen. 

CAL-concert in Jac. P. Thijsse
Castricum - Drie verenigingen, 
die hun wortels diep in de dorps-
kernen van de nieuwe CAL-ge-
meente hebben, geven op zater-
dag 14 maart gezamenlijk een 
concert. Het zijn harmonie Ex-
celsior uit Limmen, het Aquari-
uskoor uit Akersloot, en fanfare-
orkest Emergo uit Castricum. Het 
concert begint om 20.00 uur in 
het Jac. P. Thijsse College in Cas-
tricum en de toegang is gratis. 
Het concert wordt georganiseerd 
op initiatief van muziekvereni-
ging Emergo uit Castricum. De 
vereniging heeft net haar 100-ja-
rig jubileumjaar afgesloten. Dat 
jubileum is onder leiding van di-
rigent Willem van Kooi uitgebreid 
gevierd met veel succesvolle ac-
tiviteiten. 
De geschiedenis van Excelsi-
or gaat terug tot 1925. Toen be-
sloten een aantal heren in café 
Zomervreugd een harmonie op 
te richten in Limmen. Geen van 
die heren had toen kunnen den-
ken dat de harmonie in 80 jaar 
zou uitgroeien tot een bloeien-
de vereniging met een harmonie 
van rond de 50 leden, een actie-
ve slagwerkgroep, en een star-
tersorkest van 28 leden.
De harmonie heeft 32 jaar on-
der leiding gestaan van Cock 
van der Molen, die vorig jaar he-
laas is overleden. Hij heeft nog 
wel mogen meemaken dat zijn 
geliefde orkest in goede handen 

is gekomen van dirigente Lies-
beth Zonneveld. Met grote inzet 
werkt zij aan verdere uitbreiding 
van het orkest, zowel in kwaliteit 
als in kwantiteit. Daarbij zorgen 
het gevarieerde repertoire en de 
leuke optredens voor een gro-
te aantrekkingskracht op nieu-
we leden.
De jongste vereniging tijdens 
dit concert is het Aquariuskoor 
uit Akersloot. In november 1990 
kwam een aantal oud-leden 
van het vroegere jongerenkoor 
bij elkaar. Aanvankelijk was het 
de bedoeling om eenmalig een 
kerstnachtviering te verzorgen. 
Maar er werd met zoveel ple-
zier gerepeteerd dat al snel werd 
besloten om na de kerst door te 
gaan met het koor. Sinds de op-
richting is het koor regelmatig 
uitgebreid met nieuwe leden, die 
geraakt zijn door het enthousias-
me van het koor en het repertoi-
re. Dat repertoire omvat verschil-
lende stijlen, zoals gospels, spiri-
tuals, pop (vaak met aangepas-
te teksten), musical, en Afrikaan-
se liederen. 
Net als de twee orkesten zal 
Aquarius op 14 maart een selec-
tie uit haar veelzijdige repertoire 
uitvoeren, onder de bezielende 
leiding van dirigent René Swart. 
De begeleiding van het koor is in 
handen van Helma Veldt op or-
gel/keyboard en Wido Roorda op 
drums.

Datum informatieavond gewijzigd

Datum Bloemendagen 
Limmen is nu definitief
Limmen - De datum van de 
Bloemendagen Limmen is defi-
nitief! Van zaterdag 25 april tot 
en met donderdag 30 april. In 
het dorp zijn bij vele straten al de 
eerste vergaderingen gehouden 
over het onderwerp. Door om-
standigheden is de informatie-
avond verplaatst naar donder-
dag 19 maart. Inschrijven is dan 
mogelijk. De informatiebijeen-
komst vindt plaats vanaf 19.45 
uur in de Lantaarn op de Dussel-
dorperweg.
De bijeenkomst is onder andere 
bedoeld voor mensen die pas ge-

leden in Limmen zijn komen wo-
nen en die wel eens willen weten 
wat de Bloemendagen zijn. Wel-
licht kunnen ze worden opgeno-
men in een groep die al ervaring 
heeft. Tijdens de avond wordt er 
uitgelegd waarom de datum dit 
jaar al voor april is vastgelegd.  
Ook vertoont men de films die 
gemaakt zijn van de vorige editie 
van de Bloemendagen en die van 
20 jaar terug, uit 1988. Toegang 
is gratis en er zullen meerdere 
leden van de Stichting Bloemen-
dagen Limmen aanwezig zijn om 
vragen te beantwoorden.
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Programma 5 mrt t/m 11 mrt 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur 

“Benjamin Button”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
“Spion van Oranje”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
“Valkyrie”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur
“Kikkerdril”

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 14.00 & 18.30 uur 

zondag 14.30 uur 
woensdag 14.00 uur 

“BOLT (NL)”

Kikkerdril
Kikkerdril is een kinderfilm waar-
in het jongetje Max op zoek gaat 
naar kikkerdril voor zijn broer 
Jannes, wiens amandelen wor-
den geknipt. Jannus wil dat 
Max kikkerdril voor hem mee-
neemt naar het ziekenhuis, an-

ders zal hij nooit meer praten. 
Max loopt weg en gaat in de na-
tuur op zoek naar kikkerdril. On-

Valkyrie met Tom Cruise 
en Carice van Houten
Valkyrie is een oorlogsthriller van 
Bryan Singer met Tom Cruise als 
een Duitse officier die het Na-
zi regime wil stoppen door een 
bom te plaatsen in Hitlers bun-
ker. Kolonel von Stauffenberg is 
een trouwe legerofficier die van 
zijn land houdt, maar met af-
grijzen heeft moeten toezien 
tot welke gruweldaden Hitler in 
staat is. Terwijl hij herstelt van de 
verwondingen die hij in de strijd 
heeft opgelopen, sluit Stauffen-
berg zich in 1943 aan bij een al 

langer bestaande burgerlijke an-
ti-Hitlersamenzwering. Deze be-
staat uit een groep mannen die 
tot de hoogste machtsregionen 
heeft weten door te dringen. Ze 
bedenken een listige strategie 
om Hitlers eigen noodplan (ope-
ratie Valkyrie) te gebruiken, dat 
hij heeft gemaakt om de rege-
ring te stabiliseren in het geval 
van zijn overlijden. De mannen 
plannen een moord op de dicta-
tor met het doel zijn Nazi-rege-
ring omver te kunnen werpen. 

derweg komt hij Jesse tegen die 
dierenverpleegster wil worden. 
Max vertelt haar over zijn zoek-
tocht en Jesse besluit met hem 
mee te gaan. 
Ze vallen van het ene avontuur in 
het andere: ze zien een rups die 
gek loopt, ontmoeten een wees-
jongen die hen leert koeien te 
melken, een meisje dat varkens 
aait en ze komen oog in oog te 
staan met een vos en een hert! 

Joke Rood is de winnaar

Limmen - Tijdens de derde 
wedstrijdavond van Defa (De 
Egmondse Foto Amateur) heeft 
een deskundige jury Joke Rood 
uit Limmen als winnaar geko-
zen. Zij fotografeerde een win-

ters landschap in Oostenrijk. Op 
6 maart om 20.00 uur verzorgt de 
fotograaf Diederik Kratz voor le-
den een workshop over reclame-
fotografie. Kijk op www.fotoclu-
begmond.nl voor informatie. 

Artistieke Handen
zondag in Haarlem
Regio - Zondag 8 maart is weer 
de dag van de amateur-kunst-
beurs Artistieke Handen, in het 
Kennemer Sportcenter te Haar-
lem. Honderden amateur-kun-
stenaars uit het gehele land to-
nen op deze dag van 10.30 tot 
17.00 uur hun recente werkstuk-
ken. Er valt, zoals gebruikelijk 
weer veel te zien en te beleven 
op deze meest creatieve mani-
festatie van het jaar. 

Artistieke Handen is een mani-
festatie die vanaf 1983 op ver-
schillende locaties in het land 
wordt gehouden.  De manifesta-
tie wil amateur-kunstenaars de 
mogelijkheid bieden hun werk 
aan een groot publiek te laten 
zien en te verkopen. Amateur-
kunstenaars verzorgen presen-
taties, workshops en demonstra-
ties op velerlei gebieden. Neem 
bijvoorbeeld de fijnschilderkunst 
of poppen maken, iets wat ieder-
een kan leren. Verder is er na-
tuurlijk het vertrouwde aanbod 
van keramiek, sieraden, loodcre-
aties, origami, kaarten, schilde-
rijen, houtsnijwerk en meer als-
ook de nieuwste trend: scrap-
booking. Stands van leveran-
ciers van diverse hobbymateri-
alen vormen een mogelijkheid 
om zelf met een creatieve hob-
by te beginnen. Voor de deel-

nemers is Artistieke Handen de 
ideale plaats om buiten de fa-
milie- en vriendenkring te la-
ten zien wat zij maken. Ook mo-
gen zij hun gemaakte kunstwer-
ken te koop aanbieden. Op voor-
waarde dat het echte kunst is en 
geen seriewerk. Voor veel ama-
teur-kunstenaars is dit de ide-
ale manier hun dierbare hobby 
uit te kunnen oefenen.  Op zo’n 
groot evenement komen nu een-
maal veel bezoekers. Een uitste-
kende graadmeter voor het ni-
veau waarop je als creatief hob-
byist bezig bent. Vindt men je 
werkstukken mooi dan is er al-
tijd wel iemand die iets wil ko-
pen. De verkoop van amateur-
kunst is er om weer financiële 
middelen te genereren om nieu-
we materialen en gereedschap-
pen aan te kunnen schaffen. 
Wie bij Artistieke Handen iets 
aanschaft voor thuis of om ca-
deau te geven, die is verzekerd 
van een uniek werk, waarvan er 
maar één bestaat. Er is geen ga-
lerie ter wereld die zoveel varia-
tie aan kunst in huis heeft; kera-
miek, sieraden, Tiffany, origami, 
filigraan, houtsculpturen en nog 
veel, heel veel meer. De entree-
prijs is 6,50 euro, voor 65+ 5,50 
euro.  Kinderen onder de 12 jaar, 
onder begeleiding, gratis, even-
als het parkeren.

Feest in Buona met Def Rhymz
Castricum - Zaterdag is het 
feest in de Buona Sera Castri-
cum met een spetterend optre-
den van Def Rhymez. Dennis 
Bouman beter bekend als Def 
Rhymz, is een Surinaams rapper. 
De populaire rapper scoor-
de meerdere nummer 1 hits_

in Nederland. Hij werd twee-
maal onderscheiden met een 
TMF Award. Buona Sera Castri-
cum is te vinden op de Dorps-
straat in Castricum. Op zaterdag 
7 maart gaat het café geopend 
vanaf 21.00 uur. De entree be-
draagt 5,00 euro.  

Bestuurder gezocht
Castricum - Een 71-jarige fiet-
ser raakte donderdag rond 7.00 
uur gewond bij een aanrijding op 
de Stationsweg ter hoogte van 
de fietsenstalling. 
De fietser kwam in aanrijding 
met een personenauto en werd 
met heupletsel overgebracht 
naar het RKZ. Hier bleek dat hij 
geopereerd moest worden aan 
zijn heup. Het slachtoffer heeft 
wel contact gehad met de be-
stuurder, maar er zijn gegevens 
uitgewisseld. 
De bestuurder wordt verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie in Castricum via 0900-8844.

Fruns danst lindyhop in ‘Smaken Verschillen’
Castricum - Vrijdagavond om 
19.50 uur is Wynzen Pauzenga 
van Fruns te zien in het tv-pro-
gramma ‘Smaken Verschillen’ op 

Net5. Dit is een goedbekeken 
kookprogramma waarin een van 
de kandidaten, die in het verle-
den van Wynzen lindyhop-les 

heeft gehad. Wynzen gaat voor 
deze kandidaat extra punten 
scoren door als verrassing te lin-
dyhoppen tijdens de uitzending.
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Leerlingen Sportplan Uitgeest volgen 
Taekwondo-stage op wereldniveau
Uitgeest - Afgelopen weekend 
hebben acht leerlingen en de 
trainer van Sportplan Uitgeest 
stage gelopen bij Henk Meijer, 
de vijfde Dan van Nederland, 
en Dang Dinh Ky Tu, de zeven-
de Dan in Denemarken. De sta-
ge vond plaats in Budo Center 
Waterland in Purmerend. 
De uit Vietnam afkomstige Dang 
Dinh Ky Tu woont al sinds zijn 
jeugd in Denemarken en heeft 
zich ontwikkeld tot een toptae-

kwondoka. Hij werd ondermeer 
wereldkampioen Stijl (2007) en 
zevenvoudig Europees kampi-
oen Stijl. Naast zijn enorme tech-
nische begaafdheid, staat hij be-
kend om zijn kracht en lenig-
heid. Bovendien is hij een inne-
mende persoonlijkheid en staat 
hij als trainer hoog in aanzien. 
Henk Meijer uit Groningen ver-
raste de wereld in 1985 door 
als eerste niet-Koreaan de we-
reldtitel te veroveren, nota bene 

in Seoul, het hol van de leeuw. 
Na zijn actieve wedstrijdcarriè-
re heeft Henk Meijer furore ge-
maakt als trainer en coach. In de 
jaren ’90 heeft zijn demonstratie-
team hoge ogen gegooid op de-
monstraties over de hele wereld, 
onder andere op televisie. Van 
zulke toptrainers wil je natuurlijk 
de kneepjes van het Taekwondo 
wel leren en laat je ook geen ge-
legenheid voorbijgaan om even 
een handtekening te vragen.  

Adaja Plinck kampioen!
Uitgeest - Zaterdag 28 febru-
ari werd er in sporthal De Wal-
vis geturnd voor het districts-
kampioenschap in de 4e divi-
sie. Voor Unitas deden hier drie 
meisjes mee en dat waren Ada-
ja Plinck bij de pupillen 2 en Eri-
ca Eeltink en Tanya Zindel voor 
de senioren. Adaja Plinck turn-
de zich, met maar een paar klei-
ne schoonheidsfoutjes, naar het 
hoogste plekje op het erepodium 
en bleef haar naaste concurren-
te 0.5 punten op voor. Een gou-
den medaille, bloemen en plaat-
sing voor het NK in Waalwijk 
waren haar beloning. Erica Eel-
tink kwam 0.03 punten tekort om 
zich te kunnen plaatsen voor het 
NK. Ze behaalde wel een hoog-
ste score (8.60)  op de sprong en 
werd uiteindelijk negende in een 
zeer sterk deelnemersveld, waar 

iedereen erg dicht bij elkaar zat. 
Tanya Zindel werd 23e en be-
haalde naast allemaal hoge ze-
vens een 8.167 voor haar vloer-
oefening.

Inhaalprogramma MHCU
Uitgeest - Zaterdag zou eigen-
lijk een vrij weekend zijn, maar 
doordat er in de vorige compe-
titiehelft nogal wat wedstrijden 
waren uitgevallen, is de laat-
ste dag van februari gebruikt 
voor een inhaalprogramma. Voor 
MHCU betekende dat dat er drie 
jeugdteams moesten aantreden 
en wel de meisjes B1, meisjes C1 
en jongens C1. Alledrie de wed-
strijden werden gewonnen.
De jongens C moesten een in-
haalwedstrijd tegen Overbos uit 
Beverwijk spelen. Deze wedstrijd 
was al meermalen gepland, af-
gelast en uitgesteld vanwege 
slechte weersomstandigheden, 
maar kon nu dan eindelijk door-
gang vinden. Het was een span-
nende wedstrijd. Bij de rust was 

de stand gelijk, 1-1, maar door 
goed spel konden de jongens 
van Uitgeest een overwinning op 
hun conto bijschrijven.
In de ochtenduren vond er een 
klein F-toernooitje plaats. Een 
van de F-teams gaat in de len-
tecompetitie 6F spelen. Tot nu 
speelden zij altijd 3F op een 
achtste veld en omdat 6F op een 
kwart veld gespeeld wordt, werd 
besloten om een klein toernooi-
tje te organiseren. 

En zo waren er teams van Over-
bos, Terriërs en Castricum aan-
wezig om de nieuwe setting uit 
te proberen. Door de jeugdige 
spelers werd fanatiek gespeeld. 
Wellicht komen ze elkaar in de 
competitie nogmaals tegen.

Feest voor medewerkers
Uitgeest - Op zaterdag 14 
maart, aanvang 20.30 uur, wordt  
een feestavond aangeboden aan 
alle vrijwilligers van FC Uitgeest 
en van de Stichting Voetbalpro-
motie Uitgeest.

Het bestuur wil op deze wijze 
haar dank uitspreken voor al die 
uren die deze grote groep vrij-

willigers in de vereniging stopt. 
“Dankzij hen kunnen de Uit-
geesters sporten op een prach-
tig sportpark en tegen een be-
taalbare contributie.”
Ook belangstelling om vrijwilli-
ger te worden?. Het bestuur van 
FC Uitgeest heet iedereen wel-
kom. Want vele handen, maken 
licht werk.”

Verlies voor FC Uitgeest 
Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest hebben de uitwedstrijd 
tegen WSV met 3-1 verloren.

Het team van aanvoerder Shari 
Breetveld begon niet slecht, 
maar moest al snel accepteren 
dat de tegenstander op voor-
sprong kwam. Na de pauze liep 
WSV verder uit. 

Na afloop wilde Uitgeest niet te 
lang bij het verlies stilstaan, het 
zat deze middag gewoon niet 
mee. Breetveld: “Zondag moeten 
we tegen Sv Kadoelen uit Am-
sterdam voetballen. Dat wordt 
een leuk duel en we hopen dat 
er veel fans komen kijken.” 

Het duel begint om 11.00 uur. 

Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van volleybalvereniging 
Voluit ziet er als volgt uit. Woens-
dag 4 maart: The Setfight DS 2 - 
Voluit DS 2 om 19.15 uur, Zaan-
stad HS 7 - Voluit HS 1 om 20.45 
uur. 
Donderdag 5 maart: Odin DS 4 - 
Voluit DS 3 21.00 uur, Bevok HS 
7 - Voluit HS 2 21.30 uur. 
Vrijdag 6 maart Simokos DS 2 - 
Voluit DS 1 21.00 uur. Zaterdag 
7 maart: VCC’92 DS 4 - Voluit DS 
4 16.00 uur, VCC’92 DS 5 - Vol-
uit DS. 

Volleybal Voluit

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 5 maart: 20.00 uur 
dartcompetitie. Vrijdag 6 maart: 
20.00 uur dartcompetitie RZVV 
SNS Regiobank met om 19.30 
uur FC Duinmaijer- Vlaggenko-
ning, 20.10 uur Piet Putter Bouw-
Autobedrijf Uitgeest, 20.50 uur 
Autoschade Zonneveld-Tesse-
laar, 21.30 uur Rotho Houten 
Vloer-De Buurvrouw, 22.10 uur 
Bouw en Funderingstechniek-
Patina Valbeveiliging, 22.50 uur 
Haazz.nl-Auto Centraal Uitgeest. 
Zaterdag 7 maart: 9.00 uur Vol-
leybal Jeugdcompetitie, 15.00 

uur basketbalcompetitie. Zon-
dag 8 maart: 10.00 uur jeugd-
darten vanaf 13.00 uur korfbal-
competitie. Maandag 9 maart 
20.30 uur KNVB zaalvoetbal De 
Zien. 

Tips voor 
de redacTie? 
0255-520465

Heemskerk - Maandagavond 
7 september wordt een nieuwe 
bridgeclub gestart. De club heeft 
als locatie De Jansheeren, tijde-
lijk gevestigd aan De Velst 6 te 
Heemskerk. De bridgeavonden 
starten om 19.45 uur. Er worden 
zes ronden gespeeld. Lid wor-
den kost 35,00 euro per seizoen. 
Aanmelden bij Annie Oortwijn, 
via e-mail avprooijen@casema.
nl of na 16.30 uur telefonisch 
0251–235 299.

Bridgeclub 
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** internet: www.bakkerijputter.nl **

woensdag tot woensdag:
nIeUw !! Pakje Victoria koek  2, 50 !!
dIt weekend:
appeltaartje met slagroom  8, 95 !!
broodje Van de maand:
ruwe bolster  3, 50 !!
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“Klimaatneutraal rijden,
is dat ook iets voor u?”
Regio - Richard Bloedjes van 
Univé Verzekeringen en Hypo-
theken brengt de lezers iede-
re maand op de hoogte van in-
teressante weetjes en bruikba-
re tips op financieel en verzeke-
ringsgebied. Want: “Juist in deze 
onzekere tijd merk ik dat er veel 
behoefte is aan heldere en on-
afhankelijke informatieverschaf-
fing in mijn vakgebied. Als er le-
zers zijn die onderwerpen heb-
ben waarvan zij meer willen we-
ten, kunnen zij mij dat gerust la-
ten weten.”  
Richard heeft onlangs een zeer 
modern en milieubewust elek-
tromobiel, de Twike Active, ver-
zekerd. Richard vertelt: “Dit 
brengt mij op het onderwerp 
klimaatneutraal rijden. Steeds 
meer mensen maken zich wel 
eens zorgen over het milieu en 
willen een bijdrage leveren aan 
milieubesparende activiteiten. 
Maar om hier de auto voor te la-
ten staan, gaat hen vaak wat te 
ver. In het kader van maatschap-
pelijk betrokken ondernemen 
hebben wij daarom een innova-
tief ‘groen’ concept ontwikkeld. 
Wie zijn auto bij ons heeft verze-
kerd, kan voor slechts 9,95 euro 
per jaar de CO-uitstoot van zijn 
autobrandstof compenseren met 
de Univé ClimaCount Visa Card.” 
Hoe gaat dat in zijn werk? “De 

brandstof wordt betaald met de 
UnivéClimaCount Visa Card, een 
creditcard waaraan een metho-
diek voor klimaatcompensatie is 
gekoppeld. Op basis van de be-
taling wordt de CO²-uitstoot be-
rekend. Deze wordt 100% ge-
compenseerd, bijvoorbeeld door 
de aanplant van nieuwe bomen.” 

Wie betaalt wat? 
“De compensatie van de CO²-
uitstoot wordt betaald uit het Cli-
maCount fonds. Het eerste jaar 
biedt Univé de ClimaCount Vi-
sa Card gratis aan. Men be-
taalt het eerste jaar dus alleen 
de eigen brandstofkosten. Van-
af het tweede jaar wordt, naast 
de brandstofkosten, 9,95 euro 
voor de ClimaCount Visa Card 
berekend. Verder kost de com-
pensatie niets extra’s. De credit-
card wordt vrijwel overal in Ne-
derland en in het buitenland ge-
accepteerd.”  

Compensatieprojecten
RePay International, de organi-
satie achter de ClimaCount Vi-
sa Card, staat garant voor de 
CO²compensatieprojecten. Via 
de website www.rijgroen.nl is het 
mogelijk aan te geven in welke 
compensatieprojecten men  wil 
investeren. Hierbij gaat het niet 
alleen om de aanplant van bo-

men, maar ook om duurzame 
energie, kleinschalige projecten 
en energiebesparing.
“Het groen rijden-concept voor-
ziet in de behoefte om een bij-
drage te leveren aan het mi-
lieu zonder dat men het gemak 
en comfort van de auto hoeft te 
missen”, vervolgt Richard. “Na-
tuurlijk is de auto zo min mo-
gelijk gebruiken het allerbeste. 
Maar vaak heeft u de auto ge-
woon nodig en kan u op deze 
manier toch iets betekenen voor 
een schoner milieu. Voor vragen 
of meer informatie zijn alle be-
langstellenden welkom in onze 
winkel.” 

Univé Verzekeringen & Hypothe-
ken is in Heemskerk te vinden op 
de Maerelaan 6, tel: 0251-657075 
en in Limmen op de De Drie Lin-
den 1, tel. 072-5053581. 

Jubileumeditie Antiekade
in Golden Tulip Heiloo
Regio - Voor antiekliefhebbers 
en verzamelaars van oude sier- 
en gebruiksvoorwerpen en cu-
riosa wordt voor de zestigste 
keer de Antiekade gehouden, de 
grootste antiekmarkt van Noord-
Holland. De Antiekade wordt ge-
houden van vrijdag 6 tot en met 
zondag 8 maart in Golden Tulip 
Heiloo. 
Vanwege het jubileum wordt de 
beurs geopend op vrijdag om 
20.00 uur door Jean Thomassen. 
Jean is kunstschilder en schrij-
ver van tien boeken. Een van zijn 
schilderijen, het kleinste olieverf-
schilderij ter wereld, werd opge-
nomen in het Guinnes Book of 
Records. Wie de leeftijd van een 
antiek zilver object raadt, maakt 
kans op een waardebon van zes-
tig euro te besteden op de beurs. 
Hiervoor kan men terecht bij de 
stand van Uitgeverij Arti. 
De Antiekade is een sfeervol en 
gezellig evenement om mooie 
antieke meubelen en andere 
unieke, interessante oude ob-
jecten te vinden bij nieuwe én 
oude vertrouwde deelnemers. 
Liefhebbers van oude meube-
len, klein antiek, sieraden, ver-
zamel- en designobjecten, kunst 
en curiosa komen hier volledig 

aan hun trekken. De collectie 
omvat onder meer antiek huis-
raad, ambachtelijk gemaakt in 
velerlei stijlen, waaronder Art 
Deco, Jugendstil lampen, kris-
tallen kroonluchters of olie- en 
koetslampen, Friese staartklok-
ken, Engelse en schotse staan-
de horloges, kristal en glas, por-
selein en aardewerk, tinnen, ko-
peren en bronzen voorwerpen, 
lampen, oude kaarten, prenten 

Dressed in Red, een beeld van 
deelnemer Joop Koopman uit Uit-
geest.

Makelaardij Mooij bij de 
Van der Borden Groep
Castricum - Makelaardij Mooij 
wordt Van der Borden Castricum. 
Met ingang van 1 maart sluit het 
makelaars- en verzekeringskan-
toor zich aan bij de Van der Bor-
den Groep. ,,De officiële samen-
gang is een logisch gevolg van 
de intensieve samenwerking 
tussen de twee kantoren en past 
in de ontwikkeling van beide or-
ganisaties’’, aldus directeur Ge-
rard Cobelens. 

Makelaardij Mooij is actief op het 
gebied van makelaardij, taxaties, 
hypotheken en verzekeringen. 
Het bedrijf werd enkele jaren ge-
leden overgenomen door Gerard 
Cobelens, beëdigd Makelaar/
taxateur RMT o.z.. Onder zijn lei-
ding groeide het bedrijf verder 
uit en werd Makelaardij Mooij 
een gevestigde naam in Castri-
cum en omgeving. 

Nieuwe stap
De samenwerking met en aan-
sluiting bij de Van der Borden 
Groep ziet Cobelens als een be-
langrijke nieuwe stap in de ont-
wikkeling van zijn bedrijf. ,,De 
wereld om ons heen verandert 
en schaalvergroting in de make-
laardij is noodzakelijk’’, ziet Co-

belens. ,,Daarom hebben wij be-
sloten de contacten met Van der 
Borden te formaliseren. Na een 
intensieve en zeer prettige sa-
menwerking durven wij met een 
gerust hart te stellen dat Make-
laardij Mooij en Van der Borden 
uitstekend bij elkaar passen: we 
zijn beide klantgericht en actief. 
Brengen vraag en aanbod op 
succesvolle wijze bij elkaar. Sa-
men kunnen we ons werkge-
bied verder uitbreiden en opti-
maal van elkaars expertise ge-
bruik maken.’’

Gevel
Op 1 maart verdwijnt de naam 
Makelaardij Mooij van de gevel 
en gaat het kantoor verder als 
‘Van der Borden Castricum’. Het 
kantoor aan de Torenstraat 58 
blijft onder leiding staan van di-
recteur Gerard Cobelens, bijge-
staan door zijn team van mede-
werkers. ,,De verzekeringsporte-
feuille wordt in naam overgedra-
gen aan Van der Borden, maar ik 
blijf het vertrouwde aanspreek-
punt’’, zegt Cobelens. ,,Daarmee 
blijven de veranderingen voor 
onze relaties ogenschijnlijk be-
perkt, maar profiteren ze wel van 
een grotere organisatiekracht.’’

en gravures, schilderijen, goud, 
zilver en edelstenen, verzamel-
voorwerpen en curiosa. Op za-
terdag is het mogelijk antiek en 
kunst gratis te laten taxeren. Op 
de Antiekade is informatie voor-
handen over restauratie en on-
derhoud van antiek. 
Ook worden fraaie kunst- en an-
tiekboeken aangeboden. Bij de 
stand van Palet Kunstmagazine 
ontvangt de bezoeker het ma-
gazine ter waarde van 6,75 euro 
geheel gratis. De openingstijden 
zijn vrijdag van 19.00 - 22.00 uur, 
zaterdag en zondag van 11.00 - 
17.00 uur. Toegangsprijs 7,50 eu-
ro, CJP/65+ 6,00 euro. Kinderen 
tot zestien jaar onder begelei-
ding van volwassenen gratis. Het 
adres is Kennemerstraatweg 425 
in Heiloo. Kijk ook op www.an-
tiekade.nl. 

Heiloo - In de nacht van zon-
dag op maandag rond 4.10 uur 
hebben inbrekers met een auto 
de toegangsdeuren van Winkel-
hof ‘t Loo ingeramd. Vervolgens 
ramden ze in het winkelcentrum 
de winkeldeuren van een kle-
dingzaak en namen daar diverse 
leren jassen mee. De politie stelt 
een sporenonderzoek in. Getui-
gen van de ramkraak worden 
verzocht te bellen met de politie 
in Heiloo via 0900-8844

Ramkraak

Amfibieënwandelingen
Castricum - In maart organi-
seert Dijk en Duin twee amfi-
bieënwandelingen en er wordt 
een boom geplant op nationale 
boomplantdag op 18 maart. Dit 
zijn ‘verjaardagsactiviteiten’ van-
wege het 100-jarig bestaan van 
de locatie Duin en Bosch. 
De amfibieënwandelingen zijn 
op 11 maart om 18.15 uur en 
op 25 maart om 18.45 uur vanaf 

de plantenkas van Dijk en Duin 
aan de Zeeweg in Bakkum. On-
der leiding van gids Thea Spruijt 
wordt gezocht naar kikkers, pad-
den en andere amfibieën. 

De bestuurder van Dijk en Duin, 
Hans de Veen, plant op 18 maart 
een boom. Er wordt verzameld 
bij het Oude Theehuys. Het tijd-
stip wordt later bekendgemaakt.

Kruidencursus in De Hoep
Castricum - Op donderdag 12 
maart start in bezoekerscentrum 
De Hoep te Castricum het eerste 
deel van een vierdelige kruiden-
cursus. Elk cursusdeel duurt van 
14.00 tot 17.00 uur. 
De cursus is bedoeld voor vol-

wassenen. Aanmelden via www.
pwn.nl/activiteiten of via 0900-
7966288.
De cursisten leren op een toe-
gankelijke manier de basis van 
de kruiden en het verwerken er-
van. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
20-02-2009: Brandon Johannes, 
zoon van J.N.W. Molenaar en B. 
Ureña Ureña, geboren te Bever-
wijk.
Wonende te Castricum:
17-02-2009: Lucie Sarah, doch-
ter van P. de Reuver en N.S. 
Gerrits Jans, geboren te Castri-
cum. 18-02-2009: Tom, zoon van 
K. van Nijnatten en M. van der 
Sluijs, geboren te Castricum. 19-
02-2009: Valentijn Christopher 
Dominique, zoon van F. la Croix 
en N. Huisman, geboren te Cas-
tricum. 
23-02-2009: Liz Mary, dochter 
van J.C. Meijne en B. Lugtigheid, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
17-02-2009: Julia Johanna Ma-
ria, dochter van J.W.J. Jonker en 
M.C. Hout, geboren te Alkmaar. 
24-02-2009: Sem Johannes, 

zoon van R.J. Vogelzang en C.E.J. 
Snel, geboren te Limmen.
Wonende te Akersloot:
23-02-2009: Yoni, dochter van 
A.J. Veldt en E.D.M. van der Burg, 
geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
20-02-2009: Liefting, Johannes 
P. en van Rij, Cindy, beiden wo-
nende te Castricum. 26-02-2009: 
Groot, Ruud J en Valkering, Ma-
ria C.J., beiden wonende te Lim-
men.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
24-02-2009: Maier, Eduard X., 
wonende te Castricum en Cor-
nelisse, Manja, wonende te Am-
sterdam. 25-02-2009: Aldenzee, 
Leonard T.I.J. en Melis, Sarah 
M.A., beiden wonende te Castri-
cum. 25-02-2009: Bruinsma, Pe-

Gratis meezingen met 
het Taizé-project-koor
Limmen - De vierstemmige Tai-
zé-acclamaties zijn over de he-

le wereld bekend. Of men nu in 
New York, Jeruzalem, Lourdes, 

Het poep-strand 
van Castricum
Op 2 maart fietste ik over de Zeeweg naar het strand op een heerlijke 
zonnige middag. Vanaf een bepaald punt moest ik allerlei paardenpoep 
ontwijken. De ene berg was nog groter dan de andere. Ik vroeg me af, 
als toeristen dit zien, wat ze dan wel niet denken. Ik zou denken: ’nooit 
meer naar het strand van Castricum fietsen of wandelen. Mij te smerig.’ 
Waarom hebben paardrijders geen opruimplicht? 
Op het strand ging ik op een paaltje zitten om naar de zee te kijken en 
naar de honden op het strand. Lof voor diegenen, die de drollen keurig 
in een plastic zakje deden!! Een soort minachting voor diegenen, die de 
riolering van hun honden lekker lieten liggen. Ik liep terug naar mijn fiets 
en zag langs de kant, de ene drol na de andere liggen. Ook daar was het 
opletten geblazen. Bij mijn fiets keek ik voor alle zekerheid onder mijn 
schoenen. En ja hoor, een smerige drol zat vastgeplakt onder mijn zool. 
Ik kokhalsde en peuterde met een stokje de viezigheid eraf. Thuis mijn 
schoenen in warm water gedaan en met een boos gevoel keek ik op 
deze middag terug. 
Els Behage, Castricum.

Montessorischool 
gaat voor Microkrediet

Hoi, wij zijn groep acht van de Montessorischool in Castricum. Wij zijn 
deze weken bezig met microkrediet. De Klasse!Actie microkrediet van 
Day for Change is een landelijke actie waar meer dan 100 basisscholen 
aan meedoen. Wij gaan bij de afdeling Heemstate (Viva Zorggroep) op 
het terrein van Dijk en Duin en bij het woonzorgcentrum de Santmark 
(Viva zorggroep) verschillende activiteiten met de bewoners doen voor 
een klein prijsje. We noemen er een paar op: koekjes bakken, sjoelen, 
voorlezen en nog veel meer leuke activiteiten waar de bewoners blij van 
worden. Het geld dat we daarmee verdienen gaat naar de Klasse!Actie 
van Day For Change. De actie start op dinsdag 10 maart en eindigt op 
vrijdag 24 april.
Microkrediet is een kleine lening waarmee arme mensen zonder onder-
pand een bedrijfje kunnen beginnen. Wij gaan helpen zodat de organi-
satie Day for Change meer van die kleine leningen kan geven aan arme 
mensen. De burgemeester van Castricum en Sander van Amsterdam 
(Robbie in het huis Anubis) helpen ook mee! Zij zullen op 10 maart 
om 8.30 uur op de Montessorischool komen om samen met ons de 
feestelijke aftrap van deze actie te doen. De Montessorischool is de 
eerste school in Castricum die meedoet aan deze Klasse!Actie van Day 
for Change.
Bezoekerscentrum De Hoep, Dekkersport, Lijstenmakerij Ida Bakker en 
Discus Dierenspeciaalzaak sponsoren deze actie al. We gaan nog op 
zoek naar nog meer sponsors.
Kom maar kijken op 10 maart bij de aftrap op de Montessorischool, 
Koekoeksbloem 55 in Castricum!
De 8e groepers van de Montessorischool.
Voor meer informatie kijk op: www.dayforchange.nl en www.obsdemon-
tessori.nl of bel: 0251-658356.

Rome of Sydney is, overal zin-
gen ze deze. Er is nu een moge-
lijkheid om gratis mee te zingen. 
Het is bestemd voor zowel koor-
leden, kerkgangers als geïnte-
resseerden. 
Op de donderdagavonden 5 en 
19 maart van 20.00 tot 21.30 wor-
den er in de Corneliuskerk van 
Limmen aan de Dusseldorper-
weg 76 twee repetities gehou-
den. Op zaterdagavond 28 maart 
om 19.00 uur wordt er een me-
ditatieve-viering gehouden waar 
het project-koor de zang zal ver-
zorgen met de ingestudeerde 
Taizé-acclamaties. Het project-
koor staat onder leiding van de 
dirigent-organist/pianist van de 
Corneliusparochie: Peter Rijs. Tij-
dens de twee repetitie-avonden 
zullen bassen, tenoren, alten en 
sopranen hun eigen partijen le-
ren. Er wordt ook uitleg gegeven 
over de oecumenische klooster-
gemeenschap in het Franse Tai-
zé en over de ontstane muziek. 
Vooraf opgeven via pastorie.cor-
neliusparochie@hetnet.nl.

ter A. en Stricker, Michel C.G., 
beiden wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
18-02-2009: Schenk, Elisabeth, 
oud 76 jaar, overleden te Bergen 
(NH), gehuwd geweest met H.J. 
Visser. 19-02-2009: de Hundt, 
Theodora F.C., oud 87 jaar, ge-
huwd geweest met J.J. Friedel, 
overleden te Castricum. 23-02-
2009: Kapr, Alois, oud 80 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met J.M.W. van der Me-
ij. 25-02-2009: Ploegmakers, Wil-
helmina Catharina, oud 74 jaar, 
overleden te Castricum.
Wonende te Limmen:
20-02-2009: Hart, Maria C., oud 
97 jaar, overleden te Limmen. 21-
02-2009: Vethaak, Greta, oud 88 
jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd geweest met J. Wagenaar.
Wonende te Akersloot:
25-02-2009: Kerssens, Joannes 
A.J., oud 66 jaar, overleden te 
Akersloot.

Sint Maartenschool 
in teken van kunst
Limmen - Met de onthulling van een kunstwerk heeft de Sint 

Maartenschool het kunstproject  
geopend.
Het kunstwerk bestond uit een 
grote puzzel, waaraan elke groep 
een eigen stukje had bijgedra-
gen. Tezamen was het een waar 
kunstobject geworden. Uit vol-
le borst werd door iedereen een 
kunstlied gezongen.
De komende weken worden ve-
le facetten over kunst flink onder 
de loep genomen. Van dans tot 
beeldhouwen, van film tot schil-
derkunst, over kleuren, over vor-
men enzovoort. Kunstenaars zijn 
uitgenodigd, allerlei themaloca-
ties worden bezocht en er wordt 
van alles geknutseld, geschre-
ven en getekend.
Op donderdag 19 maart kan 
men dit allemaal op de afsluiten-
de tentoonstelling bekijken, die 
over de hele school verspreid is. 
Van 18.30 tot 20.00 uur is men 
welkom op de Sint Maarten-
school aan de Lage Weide 2 in 
Limmen.
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Regio - Ineke Brinkmann is die-
rencommunicator, coach voor 
mens en dier. Zij heeft jarenlang 
een opleidingscentrum gehad, 
gespecialiseerd in intuïtieve ont-
wikkeling. Zij coacht mensen op 
het gebied van hun persoonlijke 
en spirituele ontwikkeling.
Sinds enkele jaren heeft zij zich 
ook gericht op telepathische 
communicatie met dieren. ,,Die-
ren zijn meesters in intuïtieve 
communicatie, houden onvoor-
waardelijk van hun baasjes en 
hebben nooit een oordeel,” ver-
klaart ze haar liefde voor die-
ren. ,,Soms hebben dieren ge-
dragsproblemen. Daar is vaak 
wat aan te doen, maar dan moet 
je wel weten wat er in het dier 
omgaat.“

,,Als dierencommunicator maak 
ik via een foto contact met het 
dier en vertaal ik gevoelens, ge-
dachten, ervaringen en behoef-
ten van het dier. De dieren ver-
tellen dan over zichzelf en hun 
achtergrond, over hun gezond-
heid, over wat hun zorgen baart, 
en geven ons boodschappen en 
adviezen, waardoor zij ons een 

spiegel voorhouden en ons an-
ders tegen zaken kunnen laten 
aankijken. Want veel misverstan-
den tussen mens en dier ont-
staan door onwetendheid”, zo 
zegt Ineke. ,,Door deze commu-
nicatie  met het dier kom ik ach-
ter de oorzaak van het probleem 
waardoor er iets aan gedaan kan 
worden.’’

Dierenbezitters kunnen voor een 
consult contact opnemen met In-
eke Brinkmann. Bovendien geeft 
zij workshops en trainingen. 
Ineke: ,,Iedereen kan leren com-
municeren met zijn of haar dier. 
Sterker nog, iedereen kan het al! 
Het is een kwestie van herken-
ning en bewustwording. Ik leer 
deelnemers aan de  workshop 
hun  intuïtie weer te gebruiken 
in het contact met hun dieren.”
Ineke Brinkmann is te bereiken 
via haar website www.commu-
nicatiemetdieren.com of tele-
fonisch via 075-6411573. Op 28 
maart geeft ze in Alkmaar een  
workshop communicatie met 
dieren en op de website vindt 
men haar volledige voorjaars-
programma .

Op 28 maart in Alkmaar
Ineke Brinkmann en het 
communiceren met dieren

Ineke Brinkmann: ,,Veel misverstanden tussen mens en dier ontstaan 
door onwetendheid.’’

Er is van alles te doen 
tijdens de Boekenweek
Castricum - Woensdag 11 
maart start de Boekenweek met  
de titel: Tjielp Tjielp – de literai-
re zoo. Een Boekenweek waar-
bij het dier in de letteren cen-
traal staat. In Limmen kan men 
de lezing Desert Songs bijwonen 
in e bibliotheek. Arita Baaijens 
verzorgt deze op donderdag 12 
maart om 20.00 uur. De lezing 
wordt georganiseerd in samen-
werking met  Limmen Cultuur. 
In 1990 gaf Arita Baaijens haar 
baan op en koos voor een onze-
ker bestaan als woestijnnoma-
de. ’s Winters trekt ze met haar 

kamelen door de woestijn. Toe-
gang: 6,00 euro. Kaarten s reser-
veren via www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of telefonisch: 
072–5052135. 
In Castricum is in de bibliotheek 
een Open Podium op zaterdag 
14 maart van 12.00 – 15.00 uur. 
De bibliotheek organiseert deze 
in samenwerking met Toonbeeld 
Literair. Deelnemers dragen hun 
gedicht of kort verhaal rond het 
thema dieren voor.  Muzika-
le omlijsting die dag wordt ver-
zorgd door leerlingen van Toon-
beeld. Toegang gratis. 

Ze gaf velen handwerk- en naailes

Rie Duijkersloot 100 jaar
Limmen - In een tijd, dat de 
meeste vrouwen thuis bleven om 
te zorgen voor man en kinderen 
reed Rie Duijkersloot met haar 
auto naar diverse scholen in 
Akersloot en Heemskerk om er 
handwerkles te geven. Op haar 
47ste behaalde zij haar rijbewijs. 
Tot haar 95ste heeft zij nog ge-
reden. “En toen was mijn rijbe-
wijs nog niet verlopen”, zegt zij. 
Ik praatte een paar uur met haar. 
Geen spoor van vergeetachtig-
heid of wat ook maar te bespeu-
ren.  
“Ik heet eigenlijk Maria, maar 
noem me maar Rie. Ik ben voor 
iedereen tante Rie.” Haar vader 
Jaap Duijkersloot overleed toen 
zij zes jaar oud was op 42-jari-
ge leeftijd. Haar moeder Cathe-
rina Duijkersloot-Nuijens bleef 
achter met vijf kinderen, waar-
van de jongste zes weken was. 
Catherina bleef drie jaar alleen, 
waarna zij trouwde met de we-
duwnaar Engel Valkering, die zelf 
ook vijf kinderen had. Een druk 
gezin dus. Zaterdag is het groot 
feest rondom tante Rie in Johan-
na’s Hof’ in Bakkum, waarbij ve-
le familieleden aanwezig zullen 
zijn. Er worden in ’t totaal zestig 
mensen verwacht.  
Rie’s moeder overleed op haar 
82ste. Rie, toen 58 jaar oud en 
haar vier jaar jongere zuster Nel 
bleven bij hun moeder aan de 
Hogeweg wonen totdat zij stierf. 
Daarna bleven zij nog drie jaar in 
het huis. Maar er moest veel wor-
den opgeknapt. Toen er dan ook 
een bejaardenwoning vrij kwam 
aan de Lage Weide besloten zij te 
verhuizen. Samen met Nel heeft 
zij er vele jaren doorgebracht 
totdat Nel naar het zorgcentrum 
de Cameren ging. Woonde Nel 
daar vijf jaar, Rie heeft in de ou-
de Cameren slechts een half jaar 
gewoond. Toen het zorgcentrum 
werd gesloopt en er een nieuw 
zorgcentrum voor in de plaats 
kwam verhuisden beide vrouwen 
mee, zij het ieder met een eigen 
appartement in het tehuis. Maar 
Nel heeft er maar drie maanden 
van geprofiteerd. Zij overleed op 
4 februari 2005. Een enorme slag 
voor Rie, die zo vele jaren met 
haar was opgetrokken.

In Limmen is Rie bekend. Zij gaf 
vele vrouwen, meestal vanaf zo’n 
jaar of 25 naailes in een klein 
houten gebouwtje. Zij was vak-
bekwaam, want zij had naailes 
gehad op een modevakschool 
in Alkmaar. In Den Haag deed 
zij examen voor lingerie, linge-
rie-lerares; kostumière; coupeu-
se en coupeuse-lerares. Op een 
gegeven moment kwam bur-
gemeester Nieuwenhuijsen bij 
haar en vroeg: “Zou je handwer-
kles willen geven op de openba-
re school in Limmen? Hij dacht: 
als zij goed kan naaien, kan ze 
vast ook wel goed handwerken. 
Op de katholieke school in Lim-
men kregen de meisjes hand-
werkles van de nonnen, maar 
op de openbare school hadden 
ze nog niemand. Rie voelde er 
wel wat voor. Ze ging toen el-
ke zaterdag naar Amsterdam om 
haar akte K te halen. Zij kreeg 
les van de nonnen van de Orde 
van de Voorzienigheid en slaag-
de voor het examen. Eén och-
tend in de week gaf zij les aan 
veertien meisjes. Vanaf dat mo-
ment werd zij een echte hand-
werklerares. Later gaf zij een he-
le dag per week handwerkles op 
de openbare Rembrandtschool 
in Akersloot. Daar heeft zij tot 
haar 65ste jaar gewerkt. Toen er 
vele Spanjaarden in Heemskerk 
kwamen te wonen, die voor de 
Hoogovens gingen werken, kwa-

men er ineens ook diverse ka-
tholieke lagere scholen bij. Rie 
gaf gedurende drie dagen per 
week op vier lagere scholen in 
Heemskerk handwerkles en wel 
tot haar 65ste jaar. Toen werden 
de handwerklessen ook steeds 
meer vervangen door handar-
beidlessen.
Tijdens ons gesprek gaat meer-
dere keren de deur open. Ve-
len komen een kaart brengen en 
bloemstukken worden bij twee 
tegelijk naar binnen gebracht. 
Tante Rie is geliefd, dat mag dui-
delijk zijn. Geestelijk is zij 100% 
aanspreekbaar. Lichamelijk zie 
je op het eerste gezicht niet veel, 
want zij loopt nog aardig recht-
op naar haar keukentje toe. Zij is 
evenals haar zuster Nel nooit ge-
trouwd geweest. “Wel heb ik een 
vriend gehad uit Alkmaar”, zegt 
zij. “Toen was ik 24 jaar. Maar 
na een half jaar had ik er ge-
noeg van.” Ik neem afscheid van 
deze zo vriendelijk glimlachen-
de vrouw, die er zo mooi uitziet 
in haar klassieke Prince-de-Gal-
lesjapon. Maandagochtend, de 
dag van haar 100e verjaardag 
trakteerde zij in het zorgcen-
trum De Cameren op gebak. In 
het bijzijn van zo’n 60 medebe-
woners werd zij door wethouder 
Ber Hes, die zelf in het onderwijs 
heeft gezeten en haar altijd col-
lega noemt, hartelijk toegespro-
ken. (Marga Wiersma) 

Laatste kans Landschapsprijs
Regio - De provincie Noord-
Holland werkt aan het behou-
den en versterken van die karak-
teristieke Noord-Hollandse land-
schappen. Wie zich inzet voor 
het landschap, stuurt uiterlijk 11 
maart een idee in en maakt kans 

op een prijs van 15.000 euro. Een 
persoon of groep kan ook wor-
den voorgedragen Er zijn drie 
landschapspenningen ter waar-
de van 5000,- euro beschikbaar. 
Het prijzengeld is bedoeld voor 
besteding aan het project. Voor 

Castricum – Maandag rond 
22.00 uur kreeg de politie de 
melding van een bewoner van 
een pand aan de Castricummer-

Inbrekers betrapt 

de voorwaarden: www.noord-
holland.nl. Stuur plan, project 
of voordracht naar Provincie 
Noord-Holland t.a.v. Jacqueli-
ne Groen, Directie Beleid, sector 
Natuur Landschap en Recreatie, 
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. 
Voor meer informatie kan men 
bellen naar 023 5144468 of 023 
5143555.. 

werf dat hij twee verdachte man-
nen had betrapt op een poging 
tot diefstal uit een garagebox 
bij zijn achterbuurman. Het ging 
om een 24-jarige en een 20-ja-
rige man, beiden uit Castricum. 

Ze werden door de politie aan-
gehouden. 

De verdachten zijn in verband 
met een nader onderzoek opge-
sloten in een politiecel.
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Veiling FC Castricum 
levert 13.200 euro op
Castricum - De veiling van 
FC Castricum heeft maar liefst 
13.200 euro opgeleverd. Na-
dat burgemeester Emmens-Knol 
met een van de veilingmeesters 

(zie foto) de aftrap had verricht, 
vlogen de items over tafel. Een 
week Spanje ging voor 360 eu-
ro de deur uit en een shirt van 
Ajax voor 270. Dankzij de vei-

lingmeesters Nic Beentjes en 
Kees Krone, die in topvorm wa-
ren, werden de meer dan 275 in-
gebrachte veilingstukken bin-
nen een paar uur aan de man/
vrouw gebracht. Burgemeester 
Emmens-Knol kocht onder an-
dere een looptraining voor twee 
personen. “Ik heb nog een paar 
dingen gekocht”, reageerde de 
burgemeester, “want er is altijd 
wel weer iemand jarig.” “Het was 
een bijzonder geslaagde avond”, 
keek Ingrid Hubers van de vei-
lingcommissie terug. “Wij had-
den hoog ingezet, maar zijn zeer 
tevreden met de opbrengst. Met 
dit geld gaan wij het terras voor 
de kantine opknappen en een 
elektronisch scorebord aan-
schaffen.” Tien procent gaat naar 
de stichting Spieren voor Spie-
ren. Sponsormanager Tom Kem-
pers: “Wij waren heel nieuws-
gierig naar de opbrengst en vin-
den dit een uitstekend resul-
taat. Spieren voor Spieren is al-
tijd heel blij als wij als goed doel 
zo spontaan in beeld komen. FC 
Castricum bedankt.”

Voetbalclinic van SC 
Heerenveen bij VV Limmen
Limmen - VV Limmen wordt 
woensdag 18 maart in het zon-
netje gezet door haar hoofd-
sponsor Univé Limmen. SC Hee-
renveen – die eveneens al ja-
ren door Univé wordt gespon-
sord – zal een voetbalclinic ver-
zorgen bij deze Limmense voet-
balvereniging. Als maatschap-
pelijk betrokken verzekeraar on-
dersteunt Univé diverse sport-
activiteiten op zowel landelijk 
als regionaal niveau. Tijdens de-
ze middag zal Maarten de Jong, 
oud-speler van Heerenveen, een 
professionele training geven aan 
een aantal jeugdteams. De trai-
ningsvormen zijn gebaseerd op 

de trainingsvormen die worden 
gebruikt bij de voetbalschool 
van SC Heerenveen. Deze voet-
balschool staat bekend om haar 
uitstekende jeugdopleiding. Alle 
deelnemers krijgen als aanden-
ken een officieel profvoetbalpas-
poort van SC Heerenveen.  
Naast de professionele trainin-
gen door Maarten de Jong vindt 
er op het voetbalveld een spel-
lencircuit plaats. Zo is er het fa-
meuze vakschieten, flipperbal en 
snelheidschieten. Al met al zal 
het een hele sportieve en leuke 
middag worden waar de jeugd-
spelers van VV Limmen met veel 
plezier op terug zullen kijken. 

Duel VV Limmen gestaakt
Limmen - De wedstrijd Limmen 
1-HSV 1 zit er nog niet op. In de 
65e minuut van het meeslepende 
duel raakte scheidsrechter Mar-
tin van Hesse geblesseerd aan 
zijn kuit en staakte hij bij een 1-1 
tussenstand de wedstrijd. 
Daarvoor was er van alles ge-
beurd op sportpark Dampeg-
heest, waarbij Limmen kon te-
rugblikken op een prima eerste 
helft, maar daarna keerden de 
kansen. In de 47e minuut kreeg 
Gido Meijer zijn tweede gele 
kaart en moesten we met tien 
man verder. Tot overmaat van 
ramp kwam HSV ook nog lanszij. 
De resterende 25 minuten wor-
den ingehaald.

Dat voor Limmen de belangen 
groot waren, was te zien aan het 
spel. Na tien aarzelende minuten 

van beide kanten, greep Limmen 
het initiatief en dat leverde veel 
kansen op. In de twintigste mi-
nuut kwamen ze op voorsprong. 
Na een afgemeten voorzet ver-
lengde Wouter Koot de bal met 
het hoofd naar Jeroen Veldt, die 
de bal fraai in de uiterste hoek 
deponeerde: 1-0. 

Het publiek ging er eens goed 
voor zitten en zag Limmen ook 
het resterende deel van de eer-
ste helft domineren. In de laatste 
tien minuten van de eerste helft 
kreeg Limmen nog enkele pri-
ma kansen, waarbij vooral Koen 
Nijman heel dicht bij de tweede 
treffer was. Zijn inzet werd gepa-
reerd door de doelman van HSV.
Na de pauze werden de rollen 
omgedraaid. Meijer kreeg zijn 
tweede gele kaart na een on-

nodige overtreding. Vlak daar-
na kwam HSV langszij en le-
ken donkere wolken zich boven 
Dampegheest samen te pakken. 
Hoewel het bloed, zweet en tra-
nen kostte, herpakte Limmen 
zich en kwam eigenlijk niet echt 
in de problemen. 

Vijfentwintig minuten voor tijd 
kreeg het duel een onverwacht 
einde toen de prima leidende 
scheidsrechter Van Hesse naar 
zijn kuit greep. Verzorging van 
Willem Koot mocht nog even ba-
ten, maar daarna haakte de arbi-
ter definitief af. Een open einde 
derhalve bij Limmen-HSV, waar-
bij de penningmeester van de 
club de lachende derde zal zijn. 
Het restant wordt uitgespeeld - 
waarschijnlijk in het paasweek-
einde - waarbij Limmen het met 
een mannetje minder zal moeten 
stellen, maar wel weer okselfris 
aan het miniduel kan beginnen.

Forse winst Meervogels
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels heeft de thuiswed-
strijd tegen Sporting Krommenie 
met 4-0 gewonnen. Van de Brink 
scoorde twee keer.
Het duel begon drie kwartier te 
laat. Zowel de eerste als vervan-
gende scheidsrechter hadden de 
lente in het hoofd en geen van 
beide kwam opdagen. Geluk-
kig wist een van de begleiders 
nog een scheidsrechter in Ur-
sem en die wilde wel afreizen 
naar Akersloot. Deze vertraging 
deerde Meervogels niet. Het 

team ging overtuigend van start. 
Er werden daarbij zoveel kansen 
gecreëerd dat de goedwillende 
toeschouwer al snel de tel kwijt-
raakte, maar het bleef toch lan-
ge tijd 0-0. Gelukkig voor de fans 
kwam eindelijk de bevrijding na 
goed doorzetten van Koelman. 
Het zou tevens de ruststand wor-
den. Na de pauze werd de thuis-
ploeg nog sterker. Krommenie 
moest ook nog accepteren dat 
er een rode kaart werd geïncas-
seerd. Wonderlijk genoeg ging 
Meervogels daardoor niet be-

ter spelen. Wel kon Van de Brink 
fraai 2-0 scoren. In de slotfase 
kwamen daar nog treffers van 
De Jong en weer Van de Brink 
bij. Ondanks de ruime winst had 
Meervogels geen overtuigende 
indruk gemaakt. Het werd een 
matige tweede helft. 

Zondag 8 maart moet Meervo-
gels het in de hoofdstad opne-
men tegen OSV. En dat wordt 
een zware klus, want deze te-
genstander is al negen duels op 
rij ongeslagen. Maar gelukkig 
voor Meervogels zal de fanatieke 
M-Side ongetwijfeld weer met 
een grote groep meereizen.  

Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels is tegen Zoua-
ven uitstekend voor de dag ge-
komen en won uiteindelijk met 
5-0. 

Mooie dag voor Meervogels
Het was opvallend hoe goed de 
Akersloters de bal deze keer in 
de ploeg hielden. Zouaven had 
al snel door dat er weinig eer 
viel te behalen. Meervogels wist 

goed met de mogelijkheden om 
te gaan en scoorde fraaie tref-
fers. 

Meervogels moet het zaterdag 
7 maart opnemen tegen Zee-
macht, en dat is wederom een 
tegenstander die te verslaan is.  

Castricum – Afgelopen zaterdag was het zover: diplomadag spelre-
gelkennislijn van Mixed Hockey Club Castricum. Een aantal weken ge-
leden werd aan alle eerstejaars E- en D-leden het spelregelboekje uit-
gereikt. Thuis werd het boekje doorgelezen, tijdens de training werden 
de vaardigheden en spelregels geoefend en met de coach werd alles 
doorgenomen. Op de diplomadag kwamen vragen aan de orde over 
sportiviteit, spelregels, overtredingen en tekens van de scheidsrechter. 
Iedereen heeft goed z’n best gedaan, vandaar dat aan alle deelnemen-
de hockeyspelers het KNHB-diploma is uitgereikt.

Een hockey-diplomadag
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Robin Bakker neemt 
Vitesse’22 op sleeptouw
Castricum - Vitesse’22 heeft af-
gelopen zondag thuis weten te 
winnen van Westfriezen. Een 0-
1 achterstand werd, vooral dank-
zij Robin Bakker, omgetoverd tot 
een 3-1 overwinning. De aanval-
ler zag zijn harde werken van de 
afgelopen weken eindelijk be-
loond worden.
Vitesse’22 begon de wedstrijd 
wat angstig en had een vroege 
tegentreffer nodig om in de wed-
strijd te komen. Die kwam in de 
vijfde minuut volledig uit de lucht 
vallen. Een zondagsschot vanuit 
een moeilijke hoek was op weg 
een prooi voor keeper Koek-

koek te worden, ware het niet 
dat de bal vlak voor de handen 
van de Castricumse doelverde-
diger door een polletje opstuit-
te. De bal rolde tenenkrommend 
langzaam het doel in en bracht 
de stand op 0-1.
De Castricummers lieten zich 
echter niet kennen en kwa-
men steeds beter in de wed-
strijd. Hoewel Vitesse’22 een 
aantal sleutelspelers moest mis-
sen vanwege blessures, waar-
onder topscorer Lennert Been-
tjes, werd Westfriezen bij vlagen 
weggespeeld. Nog voor rust zou 
dat resulteren in een verdiende 

gelijkmaker. Nummer twee op de 
topschutterslijst, Tom Spil, kreeg 
de bal op de rand van het straf-
schopgebied, twijfelde niet en 
knalde op prachtige wijze de 1-
1 op het scorebord.
Een tactische wissel in de rust 
zou Vitesse’22 nog meer veld-
overwicht brengen in de twee-
de helft. Roger Duijn kwam het 
veld in, waardoor Robin Bakker 
weer op zijn vertrouwde rechter-
kant kon acteren. Het bikkelen 
van Duijn gaf Bakker de moge-
lijkheid te excelleren. Eerst een 
aantal kleine kansjes, maar het 
geloof in de winst werd alsmaar 
groter. En die winst zou er dan 
ook komen.
De 2-1 kwam van de schoen 
van Bakker die na een afgesla-
gen voorzet de bal niet optimaal 
raakte, maar hard genoeg om de 
doelman van Westfriezen te ver-
schalken. Maar Bakker was nog 
niet klaar want zijn huzarenstuk-
je moest nog komen.

Westfriezen kreeg eerst nog 
een aardige kans, maar het har-
de schot werd tegengehouden 
door het aluminium. In de coun-
ter kon Vitesse’22 er met Bak-
ker gevaarlijk uitkomen. Na een 
lange rush vanaf eigen helft zag 
hij de keeper ietwat ver voor zijn 
doel staan en stifte vanaf grote 
afstand de bal, over de keeper, 
in het doel. Deze wonderschone 
treffer zorgde voor de 3-1 eind-
stand en voor vertrouwen voor 
de komende wedstrijden.

Meervogels
Heren Senioren 1 begint 
beslissende eindfase succesvol
Akersloot - Zondag stond de 
eerste van drie beslissende wed-
strijden in de eindfase van de 
zaalcompetitie op het program-
ma. Tegen de nummer vier Scha-
gen werd in november nog verlo-
ren. De zeer ervaren tegenstan-
der zou bij winst bijna gelijk ko-
men met de Akersloters die zelf 
moesten winnen om de tweede 
plaats in het vizier te houden.
De eerste helft leek echter het 
evenbeeld te worden van de 
heenwedstrijd. Snelle breaks 
zorgden voor een 13-11 voor-
sprong bij rust. Tijdens de rust 
completeerde de gevaarlijke op-
bouwer van Schagen hun team 
en daar was Meervogels be-
ducht voor. 
Nadat eerst Schagen nog wist te 
scoren brak in de tweede helft 
een imponerende geelzwarte 
periode aan. Een diepe 5-1 ver-
dediging zorgde voor meer ve-
nijnig verdedigen en Schagen 
kreeg geen ruimte meer. Daar-
door onderbrak de felle verde-
diging een aantal malen succes-
vol de Schager aanval en kon-
den de Akersloters met collectief 
snel en attractief handbal weglo-
pen naar een 21-14 voorsprong. 
In tegenstelling tot de wedstrijd 
in Schagen bleef Meervogels nu 
geconcentreerd tempohandbal 

spelen en liet zich niet verleiden 
tot een fysieke partij tegen de fy-
siek sterkere tegenstander. 
Het team draaide prima en de 
gevaarlijke opbouwer werd vol-
ledig aan banden gelegd. De 
stand liep op naar 24-17 met de 
geconcentreerde Richard Krom 
aan het roer van de aanval en 
met een hoofdrol in de verdedi-
ging. 
Keeper Cees Wevers vulde de 
sterke verdediging zeer goed 
aan. 10 minuten voor tijd vonden 
wat wisselingen in de verdedi-
ging plaats wat een aantal twee 
minuten straffen opleverde aan 
Akersloter kant. Schagen was 
sterk en geroutineerd genoeg om 
dat af te straffen en kwam dich-
terbij. De neerbuigend leidende 
arbiter bleef volharden met een-
zijdig tijdstraffen uitdelen waar-
door Meervogels tot aan het ein-
de in ondertal moest handballen 
en dat vergde veel kracht. Hoe-
wel Schagen nog een paar keer 
kon profiteren won Meervogels 
deze eerste van drie beslissen-
de wedstrijden uiteindelijk zon-
der twijfel met 26-23. 
Het spel gedurende 20 minu-
ten na rust is hoopgevend voor 
de komende wedstrijden tegen 
koploper Lacom 91 en concur-
rent nummer 2 VZV.

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

HBs

zondag 8 maart
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

ADO ’20 ADO en HBS 
middenmoters

ADO’s volgende tegenstander is de 
hoofdklassedebutant HBS. Deze nieuw-
komer had het aanvankelijk erg moeilijk 
met het hogere niveau waarop de club 
uitkomt. Vorig seizoen speelde HBS 
in de eerste klasse in West 2 en werd 
daarin kampioen met twee punten voor-
sprong op concurrent sv Feyenoord. In 
die competitie kreeg HBS slechts drie 
nederlagen te slikken. Het moet daarom 
voor de ‘kraaien’ – de bijnaam hebben 
ze te danken aan de zwarte outfit - een 
vreemde gewaarwording zijn geweest 
om in vijf van de eerste zes wedstrijden 
in de hoofdklasse te moeten buigen voor 
de tegenstander. 
Dat begon al met de openingswedstrijd 
tegen Hilversum (2-1). Een onverwachte 
zege op Hollandia (eveneens 2-1) bracht 
de hoop in de harten van de supporters 
terug, maar wat volgde was een serie 
van vier achtereenvolgende nederlagen 
waarvan de laatste de 2-4 tegen ADO 
was. Het leek er toen op dat de elitaire 
club linea recta terug zou gaan naar de 
eerste klasse. Maar HBS begon vervol-
gens toch zo links en rechts wat punten 
te sprokkelen. AFC moest een gelijkspel 
toestaan, maar Elinkwijk (1-3) en VUC 
(1-0) vergisten zich blijkbaar in de kracht 
van de tegenstander. Het degradatieduel 
op Spieringhorn tegen DWV bleef met 2-
2 onbeslist. Daarna werd het toen nog 

zwak presterende VVSB met een 1-0 ne-
derlaag naar huis gestuurd. Na een 2-2 
gelijkspel tegen Hilversum was het even 
over met de pret maar afgelopen zondag 
konden er met een minimale zege (1-0) 
ten koste van Omniworld weer drie pun-
ten aan het totaal worden toegevoegd. 
Daarmee staat HBS maar één punt ach-
ter op ADO. 
Met het wegvallen van Türkiyemspor 
blijven er nog twee degradatieplaatsen 
over. Een rechtstreekse, en een die na-
competitie inhoudt. HBS heeft de geest 
gekregen en ziet stadgenoot VUC op vijf 
punten achterstand, Elinkwijk en DWV 
staan zelfs acht punten achter. ‘Houdt 
braef stant’, opgericht in 1893 was jaren-
lang een topclub die diverse kampioen-
schappen in de vaderlandse competities 
op zijn naam schreef. Bij de amateurs is 
het voor het eerst sinds de invoering van 
de hoofdklasse in 1974 dat HBS uitkomt 
op het hoogste niveau. 

HBS zal op handhaving uit zijn en zal 
zich a.s. zondag willen revancheren voor 
de op eigen veld geleden nederlaag. 
Toen was men geïmponeerd door het 
spel van ADO, maar intussen luidt het 
dat ‘de Heemskerkers toch te verslaan 
zijn’. We zullen het zien. Zolang ADO het 
achtervolgende peloton maar blijft aan-
voeren is het goed. 
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Bijzondere meubelen van steigerhout

Hans van der Eng kwart eeuw zelfstandig timmerman
Akersloot - Op 1 maart was het 
precies 25 jaar geleden dat Hans 
van der Eng als zelfstandig on-
dernemer begon. Zijn timmer-
bedrijf specialiseerde zich in het 
vervangen van ramen, deuren en 
kozijnen. 
“Maar in die tijd begonnen veel 
timmerlieden een eenmansbe-
drijf en daarom breidde ik de 
werkzaamheden uit met het 
plaatsen van keukens”, vertelt 
Hans in zijn werkplaats op de 
Boekel. Dat bleek een goede zet.  
Hans houdt zich nog steeds be-
zig met het plaatsen van keu-
kens en het vervangen van keu-
kenapparatuur. En dat zijn niet 
de enige werkzaamheden. Twee 
jaar geleden werd De Steiger-
zolder geopend. De Steiger-
zolder biedt een ruime collec-
tie meubelen, allen gemaakt van 
steigerhout. Hans maakt in zijn 
werkplaats bovendien meubels 
in opdracht. Tafels en bijzetta-
fels, kasten. wastafels compleet 
met waskom en kraan, com-

plete kinderkamers, ledikanten, 
nachtkastjes, spiegels, tuinstoe-
len en  banken. Zonder uitzon-
dering zijn de meubels op crea-
tieve wijze vormgegeven. En alle 
meubelen in de showroom kun-
nen naar wens worden aange-
past. Hans: “De kussens wor-
den door mijn vrouw Marian ge-
maakt. Momenteel ben ik be-
zig met een bank van 2,5 meter 
lang voor in de tuin. Een pracht-
stuk! Ik heb al een keer een ta-
fel gemaakt van 4,5 meter en de-
ze staat nu in de Franse zon te 
pronken. Jammer genoeg den-
ken veel mensen dat de meube-
len alleen geschikt zijn om bui-
ten te plaatsen, maar binnen 
doen ze het ook erg goed.” De 
meubels zijn te zien in de show-
room die boven de werkplaats is 
gevestigd. “Toen ik 25 jaar gele-
den van start ging, deed ik dat 
vanuit een garage bij mijn tante 
Mieke, midden in dorp. Ik vroeg 
haar of ik er tijdelijk in mocht en 
heb dat vervolgens 22 jaar volge-

houden. Nu heb ik de beschik-
king over twee keer 75 m2 en 
dat werkt een stuk beter.” Hans 
is allround timmerman en heeft 
meer dan een kwart eeuw erva-
ring. Ook voor het plaatsen van 
een badkamer kan men bij hem 
terecht.  Het tegelwerk, loodgie-
terwerk en elektra doet hij alle-
maal zelf. Bel voor meer informa-

tie 0653229143 of kijk op www.
desteigerzolder.nl om te zien  
wat Hans allemaal met steiger-
hout kan doen. De showroom is 
geopend op donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur of op afspraak. Het adres is 
Molenlei 18b in Akersloot. Kijk 
voor de routebeschrijving op de 
website

Castricum - De Stichting Re-
animatie & AED Castricum biedt 
de mogelijkheid om in een korte 
cursus de basistechnieken van 
het reanimeren te leren. 

Als vervolg op de reanimatiecur-
sus biedt de stichting de moge-
lijkheid tot het volgen van een 
AED-cursus (Externe Automa-
tische Defibrillator). De kosten 
voor een reanimatiecursus be-
dragen 20,00 euro en voor een 
AED-cursus 40,00 euro per per-
soon. Hierbij is inbegrepen de 
mogelijkheid om zes keer te her-
halen. De herhalingsavonden 
vinden plaats op iedere eerste 
donderdagavond van de maand 
(behalve in juli, augustus en ja-
nuari) in Geesterhage. Reanima-
tie tussen 19.00 tot 20.00 uur en 
AED tussen 19.45 tot 20.30 uur.  
Voor de reanimatiecursus van 
donderdag 12 maart zijn nog 
enige plaatsen beschikbaar. In-
lichtingen tel: 0251-655307, re-
animatie.castricum@casema.nl. 

Reanimatie kan 
iedereen leren!

Tweedaagse training

Hoe om te gaan met 
hoogsensitiviteit?
Castricum - Hoogsensitie-
ve personen kunnen zich erg 
kwetsbaar voelen. Ze voelen de 
stemmingen van anderen sterk 
aan, laten die te veel toe en ra-
ken sneller dan de meeste men-
sen uit hun doen. Voor hen wordt 
een tweedaagse training geor-
ganiseerd door Zicht Counsel-
ling en Coaching. 
Monique Krom vertelt: “Hoog-
sensitiviteit uit zich vaak in het 
volgende gedrag: spanningen 
overnemen, gevoelens van an-
deren toe-eigenen,  stressver-
schijnselen krijgen in een hecti-
sche omgeving, vlug van streek 
zijn bij onvriendelijkheid, niet te-
gen gewelddadige films kunnen, 
moeilijk omgaan met plotselin-
ge veranderingen, overgevoe-
ligheid voor geuren en een ster-
ke behoefte hebben om alleen te 

zijn om weer in balans te komen. 
Kortom je voelt je anders dan an-
deren en het positieve is, je bent 
ook anders!” 
Hoogsensitieve personen zijn 
meer dan gemiddeld gevoelig 
voor allerlei signalen en prikkels. 
Annet de Haan vervolgt: “Het ze-
nuwstelsel is er op gericht sub-
tiele signalen uit de omgeving 
op te vangen, wat in veel geval-
len een groot goed is. Onvermij-
delijk daarbij is dat je makke-
lijk wordt overweldigd en over-
prikkeld. In onze huidige maat-
schappij lijkt het helemaal niet 
zo handig als je hoogsensitief 
bent maar niets is minder waar. 
Hoogsensitieve personen bezit-
ten heel bijzondere eigenschap-
pen. Indien zij die op een juiste 
manier gebruiken zullen zij er al-
leen maar voordeel uit halen.” De 

tweedaagse training voor hoog-
sensitieve mensen wordt in sa-
menwerking gegeven met An-
net de Haan van counselling- en 
coachingpraktijk Jouw Perspec-
tief in Venhuizen. Door haar ei-
gen ervaring met HSP heeft An-
net een training ontwikkeld die 
al jaren een succes is in de kop 
van Noord-Holland.
“In onze training wordt veel aan-
dacht besteed aan acceptatie”, 
zegt Monique “Onze ervaring is 
dat het daarmee begint. Vanuit 
deze acceptatie ga je leren hoe 
je beter in balans kunt komen en 
blijven en hoe je jezelf kunt be-
schermen tegen al die indruk-
ken, geluiden en gevoelens die 
je dwars kunnen zitten. Er wordt 
ingegaan op de gevolgen voor 
je lichaam en geest en er wor-
den verschillende mogelijkheden 
aangedragen om thuis mee aan 
de slag te gaan.”

Kijk op de website: www.zicht-
counselling.nl voor meer infor-
matie en op www.jouwperspec-
tief.nl . Bellen kan ook met Moni-
que Krom 06-24531189 of Annet 
de Haan: 0651747963. 

Castricum - Op zaterdag 21 
maart houdt Musicalgroep The 
Cast een rommelmarkt op de 
Castricummerwerf 67 naast 
Muttathara bij Burgering Castri-
cum Steigerbouw. In de loods is 
van 9.30 tot 14.30 uur voor ieder-
een iets te vinden voor een aan-
trekkelijke prijs. Men treft er een 
keur aan producten en goede-
ren aan. Ook voor de kinderen is 
er voldoende te doen. Er is een 
schminkhoek en er kan geraden 
worden hoeveel knikkers er in 
een pot zitten. Ook de volwasse-
nen kunnen iets winnen; een ge-
vulde boodschappenmand en er 
is een loterij met altijd prijs.  De 
opbrengst van de rommelmarkt 
komt ten goede aan de nieu-
we productie van The Cast: ‘The 
Wiz’, die op 18, 19 en 20 juni in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk wordt uitgevoerd. The Cast 
is de eerste amateurvereniging 
in Nederland die deze musical 
op de planken brengt. Kaarten 
voor The Wiz zijn verkrijgbaar bij 
Hanny Minkes, telefoon: 0251 
654893 of Roos Schoehuijs, tele-
foon: 06 15150036.

Rommelmarkt

Castricum - Leerlingen uit 
groep 8 die op 30 en 31 janua-
ri tijdens de open dagen bij het 
Clusius College Castricum kwa-
men kijken bij het vak Bloem-
schikken, konden daar een bloe-
mentaart winnen. Van tien bloe-
men moest zowel de Nederland-
se als de Latijnse naam genoemd 
worden. Babet Brinks, van basis-
school De Bijenkorf in Assen-
delft was de winnaar. Zij heeft 
uit handen van docente bloem-
schikken A. Belt een bloemen-
taart ontvangen, waar ook de 
klas van kon meegenieten. 

Bloementaart

Reis ten einde, acties op komst Castricum - Zestig scholie-
ren kwamen vrijdagochtend 
op Schiphol uit het vliegtuig, 
van wie twee uit Castricum. De 
stichting Edukans organiseer-
de voor hen een studiereis van 
een week in het Afrikaanse land 
Malawi, om meer te weten te ko-
men over het onderwijs daar. 

Vincent Bijman (14) was mee 
namens het Jac. P. Thijsse Colle-
ge en Charlotte de Backker (18) 
namens het Bonhoeffer College. 
Van die school reisde bovendien 
Marieke de Vree mee als een 
van de begeleidende docenten.
Komende tijd volgen presenta-
ties aan medeleerlingen op hun 

eigen school en op andere scho-
len in de regio. Er volgen dan ac-
ties van het Bonhoeffer en het 
Jac. P. Thijsse om geld bijeen te 
brengen. Met het geld kunnen 
scholen in Malawi een drinkwa-
tervoorziening krijgen, of elektri-
citeit. 
Op vrijdag 13 maart heeft het 
Bonhoeffer een twaalf uur du-
rende actiedag, van 6.00 tot 
18.00 uur. Op donderdag 23 
april houdt het Jac. P. Thijsse 
een Edukans actiedag, van 14.00 
tot 00.00 uur. De leerlingen van 
beide scholen willen met dans, 
muziek, creatief, sport, spel en 
andere thema’s zoveel mogelijk 
geld verzamelen.  
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
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Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
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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.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
P.A.H. Peekel, 37 jaar

Boomfeestdag
18 maart
Wethouder Jack van der Hoek 
plant woensdag 18 maart met 
leerlingen van groep zes van ba-
sisschool De Vrijburg een aantal 
platanen langs de Geesterweg. 
Ze krijgen daarbij assistentie van 
medewerkers van de plantsoe-
nendienst.
Woensdag 18 maart is het Nati-
onale Boomfeestdag. Het thema 
van de feestdag dit jaar is: ‘Spaar 
de bomen’.

Kijk op Uitgeest
Samen uit
Deze maand neemt de gemeente-
raad een besluit over de voorstel-
len van het college om de overlast 
van het uitgaan te beperken. Het 
plan is samen met de politie en 
de gemeente Heemskerk tot stand 
gekomen en ook de horeca heeft 
haar steentje bijgedragen. Uitein-
delijk moet de overlast die door 
inwoners wordt ervaren worden 
teruggedrongen.

In de periode rond kerst en de 
jaarwisseling nam de gemeente 
Heemskerk een eenzijdig besluit 
om het Tolpad af te sluiten. Ik hoef 
u daarover niet bij te praten, want 
alles is tot in details in de pers ver-
schenen. Wij zijn daartegen in het 
verweer gekomen, en met succes. 
Het kon niet zo zijn dat veel men-
sen, jong en oud, de dupe waren 
van een maatregel die door slechts 
enkele bewoners van Breedweer 
gewenst was. Het deed ook geen 
recht aan de inwoners van Uitgeest 
die al jaren leefden met overlast 
van stappende jeugd.

In mijn nieuwjaarstoespraak deed 
ik dan ook een oproep om samen 

op te trekken om een plan te ma-
ken waar de inwoners van Uitgeest 
en Heemskerk allemaal baat bij 
hebben. Dat plan ligt er nu. Meer 
toezicht bij het naar huis gaan 
na de stapavond en lik op stuk 
bij vernielingen zijn de hoofdthe-
ma’s. Ik realiseer me dat we niet 
alle overlast kunnen wegnemen. 
Iedereen ervaart het weer anders. 
De meningen lopen nogal uiteen. 
De één wil alle horeca sluiten en 
van de ander hoor je: ‘Ach, we zijn 
toch allemaal jong geweest.’ En 
nog vele meningen die daar tus-
senin liggen.

Gezellig samen uitgaan, hoort er-
bij als je jong bent. Maar houd het 
dan ook gezellig voor iedereen.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Vaccinatie baarmoederhalskanker
In maart start GGD Kennemerland met de vaccinatiecampagne te-
gen baarmoederhalskanker. Alle meisjes uit de regio, geboren in 
1993, 1994, 1995 en 1996, hebben een uitnodiging ontvangen 
voor deze vaccinatie. GGD Kennemerland adviseert alle meisjes 
die voor de vaccinatie in aanmerking komen, zich te laten vac-
cineren.

HPV staat voor: ‘humaan papilloma-
virus’. Een infectie met dit virus kan 
baarmoederhalskanker veroorza-
ken. Veel vrouwen raken als tiener of 
jonge vrouw besmet. Meestal ruimt 
het lichaam het virus zelf weer op. 
Bij sommige vrouwen blijft het virus 
langer zitten en kan later baarmoe-
derhalskanker ontstaan. Het Minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport heeft besloten meisjes 
vanaf twaalf jaar uit te nodigen voor 
de vaccinatie. De vaccinatie is op-
genomen in het Rijksvaccinatiepro-
gramma. GGD Kennemerland voert 
de vaccinaties uit. Het gaat om een 
landelijke campagne.

Inhaalcampagne
De vaccinatiecampagne die begin 
maart start, is een inhaalcampagne 
voor meisjes die geboren zijn in 
1993, 1994, 1995 en 1996. De vac-
cinaties worden op zeven locaties 
in de regio aangeboden, waaronder 
Heemskerk en Beverwijk. Voor een 

goede bescherming moet het vac-
cin driemaal worden toegediend. 
Meisjes worden dus uitgenodigd 
voor drie prikken, verspreid over 
een periode van zes maanden. Aan 
de vaccinaties zijn geen kosten ver-
bonden.

Vanaf september 2009 wordt de 
HPV-vaccinatie een vast onderdeel 
van het Rijksvaccinatieprogramma. 
In het vervolg worden meisjes die 
in dat jaar twaalf zijn geworden, uit-
genodigd voor de vaccinatie. GGD 
Kennemerland voert het Rijksvac-
cinatieprogramma uit op basis van 
de richtlijnen van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu. 

Meer informatie over de vaccinatie 
in Kennemerland is te vinden op 
www.ggdkennemerland.nl.
Algemene informatie is te vinden op 
de landelijke site  www.prikenbe-
scherm.nl of via het gratis telefoon-
nummer 0800 3018051.

Gemeentepenning
voor mevrouw Baars
Loco-burgemeester Jack van der 
Hoek heeft de gemeentepenning 
van Uitgeest dinsdagavond 3 
maart in De Slimp uitgereikt aan 
onze plaatsgenote mevrouw G. 
Baars. De uitreiking vond plaats 
tijdens de jaarvergadering van 
de afdeling Uitgeest van het Ne-
derlandse Rode Kruis.

Mevrouw G. Baars kreeg de penning 
op voordracht van de voorzitter en 
de secretaris van het afdelingsbe-
stuur van het Rode Kruis. Sinds 1992 
maakt zij deel uit van dat bestuur. In 
1999 nam zij naast de dagelijkse be-
stuursactiviteiten ook het penning-
meesterschap op zich. Volgens haar 
collega’s vervulde mevrouw Baars in 
die functie een voortrekkersrol in de 
voorbereiding en uitvoering van de 
jaarlijkse collecte.
Sinds haar aantreden namen de 
opbrengsten structureel toe. Van 
2.717 euro in 1998 tot 4.228 in 
2008. Mede door deze middelen en 
de inzet van 24 vrijwilligers is de 
afdeling Uitgeest in staat haar acti-
viteiten te organiseren.
De afgelopen vijf jaar heeft mevrouw 
Baars ook het penningmeesterschap 
voor het district Noord-Kennemer-
land van het Rode Kruis onder haar 
hoede gehad. Om gezondheidsrede-
nen zal zij die functie in de nabije 
toekomst neerleggen.



Raads- en commissievergaderingen beluisteren?
WWW.UITGEEST.NL

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN
FINANCIëN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op donderdag 5 maart 2009. De vergadering in de raadzaal 
van het gemeentehuis, Middelweg 28, begint om 20.00 uur. Op de 
agenda staat onder meer het volgende onderwerp:

- Bespreking van het plan ‘Veilig Uitgaan’ en het voorstel om voor de 
uitvoering een krediet beschikbaar te stellen.

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie behandelt op maandag 9 maart 2009 een 
aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Bergen en Uit-
geest. De vergadering begint om 14.00 uur en belangstellenden kun-
nen deze bijwonen in het gemeentehuis van Heemskerk. De agenda 
van de bouwplannen van de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 
5 maart 2009 worden ingezien bij de balie van Publiekszaken, ge-
meentehuis, Middelweg 28. U kunt ook contact opnemen met mevr. K. 
Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest brengen ter openbare ken-
nis dat zij in hun vergadering van 17 februari 2009 hebben besloten 
tot het reserveren van een algemene gehandicaptenparkeerplaats na-
bij de toegang tot het schoolterrein van de r.k. basisschool Kornak 
aan de Benningskamplaan 60, alhier. De plaats zal worden aangege-
ven met bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990. Dit bord geeft aan dat de parkeergelegenheid 
alleen bestemd is voor gehandicapten in het bezit van een geldige 
gehandicaptenparkeerkaart. Op een onderbord zal worden aangege-
ven dat de parkeerbeperking niet geldt tijdens schoolvakanties, in het 
weekend en op maandag tot en met vrijdag tot 08.00 uur en na 16.00 
uur.

Burgemeester en wethouders van Uitgeest brengen ter openbare ken-
nis dat zij in hun vergadering van 24 februari 2009 hebben besloten 
de parkeergelegenheid langs het perceel Molenwerf 4, uitsluitend te 
bestemmen voor personenauto’s. Dit houdt tevens een parkeerverbod 
in voor andere voertuigcategorieën. De verkeersmaatregel wordt uit-
gevoerd door plaatsing van het bord E8 van bijlage I van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Wie tegen voormelde besluiten bezwaar heeft kan binnen een termijn van 

zes weken na de dag waarop deze bekendmaking is gedagtekend een 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Uitgeest.

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
BL 2009-012 Kemphaanstraat 18

Plaatsen dakkapel 
BL 2009-013 De Waterdief 45

Plaatsen dakkapel 
BL 2009-014 Kleis 117

Wijzigen gevel
BL 2009-015 Geesterweg 131

Plaatsen dakkapel 
BL 2009-016 Emmerzeelstraat 6

Plaatsen dakkapel

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

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN
Verzenddatum
02-03-2009 Koningin Wilhelminastraat 20

Plaatsen berging en veranda
02-03-2009 De Vrede 11

Plaatsen van een dakkapel    
02-03-2009 Middelweg 111

Plaatsen van een berging
  

AFGEGEVEN SLOOPVERGUNNING
Verzenddatum
02-03-2009 Busch en Dam tegenover nummer 25

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

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
VAN HET BESTEMMINGSPLAN
Verzenddatum
02-03-2009 De Hoop 7

Uitbreiden woning

WOZ-beschikkingen op komst
Deze week worden zoals elk jaar de WOZ-beschikkingen verstuurd 
naar eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijfspanden. 
Ze staan vermeld op het verzamelbiljet waarop ook de aanslagen 
voor de OZB en de andere gemeentelijke belastingen worden aan-
gekondigd. Op basis van de WOZ-waarde wordt het tarief van de 
onroerendezaakbelasting (OZB) vastgesteld.

De systematiek van het bepalen van 
de WOZ-waarde is zodanig dat die 
wordt vastgesteld per 1 januari van 
het voorgaande jaar. De waarde die 
inwoners van Uitgeest in de komen-
de beschikking aantreffen is dus die 
van de peildatum 1 januari 2008.
De gemiddelde stijging van de on-
roerendezaakbelasting voor wo-
ningen in Uitgeest zal uitkomen op 
3,6%. Dat heeft de gemeenteraad af-
gelopen november besloten bij het 
vaststellen van de begroting 2009. 

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenhef-
fing en de rioolrechten blijven in 
2009 ongewijzigd. De afvalstoffen-

heffing voor een meerpersoonshuis-
houden blijft 240 euro en voor een 
eenpersoonshuishouden 159 euro. 
Een extra container 140 liter gft 
kost 50 euro en een extra container 
240 liter restafval 97 euro. De riool-
rechten voor een woonhuis blijven 
140 euro, voor overige panden met 
waterverbruik tot 250 m3 blijven ze 
168 euro en voor overige panden 
met waterverbruik vanaf 250 m3 
219 euro.

De hondenbelasting gaat licht om-
hoog. Voor een eerste hond be-
draagt die 50 euro, voor een tweede 
hond 88 euro en voor iedere volgen-
de hond 133 euro.

Klussen gezocht
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 
maart beleeft Nederland de vijfde 
editie van ‘Make a Difference Day’ 
(MADD). Bij deze grootste landelij-
ke vrijwilligersactie steken tiendui-
zenden mensen - onder wie de ko-
ningin en leden van het Koninklijk 
Huis - de handen uit de mouwen. 
Gezamenlijk klaren ze honderden 
klussen bij sociale organisaties. 

Klussen én vrijwilligers kunnen 
worden aangemeld op de website 
www.madd2009.nl.

Op het moment dat deze editie 
werd gedrukt, hadden zich nog 
geen organisaties in Uitgeest ge-
meld met een klus of karwei die zij 
graag met de hulp van vrijwilligers 
zien uitgevoerd. Aanmelding op 
de website van MADD is nog mo-
gelijk.

Parkeren aan de rand van Amsterdam
Wie met de auto naar Amsterdam gaat, kan voortaan op zes par-
keerplekken aan de rand van de stad gratis overstappen op het 
openbaar vervoer. Parkeren op een P+R (park and ride) kost zes 
euro per 24 uur. Daarbij krijgen maximaal vijf inzittenden gratis 
kaartjes voor het openbaar vervoer. De auto staat onder toezicht. 
Op de parkeerplaatsen Olympisch Stadion en Sloterdijk kunnen 
parkeerders ook kiezen voor twee (gratis) leenfietsen.

De Amsterdamse P+R’s bevinden 
zich op de volgende locaties:
ArenA, Burgemeester Stramanweg 
130, 1101 EP; Zeeburg, Zuiderzee-
weg 46, 1095 KJ; Olympisch Stadi-
on, Olympisch Stadion 44, 1076 DE; 
Sloterdijk, Piarcoplein 1, 1043 DW;  
Bos en Lommer, Leeuwendalersweg 
23b, 1055 JE. (De inrijdtijd Bos en 
Lommer is van 07.00 uur tot 22.00 
uur. Uitrijden kan 24 uur per dag).

De gemeente Amsterdam wil het 
gebruik van P+R-voorzieningen sti-
muleren om de stad bereikbaar te 
houden en de luchtkwaliteit te ver-
beteren. 

Meer informatie
Kijk voor informatie en hoe P+R 
werkt op www.bereikbaar.amster-
dam.nl.Geen krant ontvangen? Bel: 0251-674433
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Uitgeest - Donderdag 26 febru-
ari werd er weer een bloeddono-
ravond gehouden. De opkomst 
was verrassend goed: 157 dono-
ren waren aanwezig. 
Na het vliegtuigongeluk van 
Turkish Airlines zijn 450 zakjes 
bloed gebruikt. Er was niet veel 
voorraad meer over.  Sanquin 
had hard bloed nodig. Dono-
ren leken, mede door deze vlieg-
tuigcrash, extra gemotiveerd om 
bloed te geven en namen de 
wachttijd voor lief. Het bestuur 
van de afdeling Uitgeest van het 
NL Rode Kruis bedankt alle do-
noren en alle medewerker voor 
hun bloed en voor hun inzet. 

Veel bloeddono-
ren na ongeluk

Uitgeest - Kinderen kunnen nu 
met een ouder, opa of oma een 
schaapje maken van wol en was 
bij Stichting De Nieuwe Kuil. Dat 
kan op woensdagmiddag 1 april 
van 13.30 uur tot 15.00 uur. De 
kosten zijn 7,50 euro per per-
soon. Ook is het mogelijk een 
paasstuk te maken. Er wordt een 
ronde glazen bak opgemaakt 
met groot blad, witte bloemen en 
glazen steentjes. Deze les vindt 
plaats op woensdagavond 8 april 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. Mee-
doen kost 17,50 euro. Voor meer 
informatie: Margret de Reus tel. 
0251-314177, www.freewebs.
com/bloemsierkunst.

Creatief bij de 
Nieuwe Kuil

Uitgeest - In jongerencen-
trum Mill House wordt op zater-
dag 7 maart een feest gegeven 
waar de jaren ‘70 muzikaal vol-
op herleven. Iedereen van 11 tot 
en met 16 jaar is welkom. De dis-
co begint om 19.30 uur en duurt 
tot ongeveer 22.30 uur. Om het 
feest compleet te maken worden 
de jongeren gevraagd de foute 
pruiken, zonnebrillen, glitters en 
neonkleren uit de kast te halen. 
De toegang is gratis. Mill House 
is te vinden aan de Molenwerf 6 
in Uitgeest.  

Disco in Mill House

Aantal extra kaarten voor 
concert Margriet Eshuijs
Uitgeest - Wegens de overwel-
digende belangstelling voor het 
concert van Margriet Eshuijs op 
vrijdag 13 maart in dorpshuis de 
Zwaan, zijn er een beperkt aantal 
extra kaarten in de verkoop ge-

daan. De kaarten zijn te koop bij 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139 te Uitgeest en kosten € 17,50 
per stuk. Vrienden van de Zwaan 
betalen 15,00 euro. Aanvang van 
het concert is 20.15 uur. 

Gratis in groepsverband 
lekker creatief bezig zijn
Uitgeest - Zaterdag 7 maart  
worden volwassen inwoners van 
Uitgeest en omgeving in de ge-
legenheid gesteld om in groeps-
verband creatief bezig te zijn. In 
het Culturele Centrum aan de 
Hogeweg 8 is van 10.00 tot 13.00 
uur open huis. Deelname is gra-

tis. De deelnemers kunnen teke-
nen en schilderen, porselein be-
schilderen, modelleren met klei 
en was, werken met keramiek  of 
patchwork.
Men dient zelf materiaal mee te 
brengen en na afloop weer mee 
naar huis te nemen. 

Jamsessie in De Zwaan
Uitgeest - Op 7 maart organi-
seert De Zwaan Cultureel voor 
de derde keer een open podi-
um voor muzikanten die het leuk 
vinden om muziek te maken en 
voor publiek te spelen. Geen kei-
harde hardrock, electrische gita-
ren of disco, maar unplugged.

De groep Except-2 treedt op 
Guus Krom, Nous Angkotta en 
Jan Vos spelen en zingen jazzy 
muziek. Singer-songwriters Coen 
Herber en Lut Luttik, zang en gi-
taar duo Toon Hollanders en Co-

ra Blekemolen. Lex van Amster-
dam en Marius Langendijk solo- 
en duogitaar. Iedereen die op re-
delijk niveau een akoestisch in-
strument bespeelt is welkom om 
zijn of haar kunsten aan het pu-
bliek te laten horen.
Wie mee wil spelen neemt con-
tact op met de organisatie: open-
podiumdezwaan@gmail.com.

Dorpshuis de Zwaan is te vinden 
op de Middelweg 5 in Uitgeest. 
Zaal open om 20.30 uur, de toe-
gang is gratis. 

Rapport Veilig Uitgaan
Uitgeest - Dinsdagavond wer-
den in De Zwaan de uitkomsten 
van de vorig jaar gehouden en-
quête over jeugdoverlast gepre-
senteerd. Deze enquête werd 
gehouden door de politie Kenne-
merland. Ondertussen is er door 
Heemskerk en Uitgeest in sa-
menwerking met de politie een 
rapport opgesteld om de over-
last door horecabezoekers terug 
te dringen. ‘Veilig uitgaan’ is de 
naam.

Beide gemeenten willen een een-
duidig lik op stukbeleid, strenger 
toezien op de naleving van de af-
spraken die gemaakt zijn met de 
horeca en het instellen van be-
waking ’s nachts op vrijdag- en 
zaterdagavond. Vier Bijzondere 
Opsporingsambtenaren kunnen 
in het weekend op een moun-
tainbike toezicht houden op jon-
geren die gebruikmaken van de 
zogenaamde slooproute. 
Ook is in het rapport te lezen 
dat er gestreefd dient te worden 
naar een eenduidige regelgeving 
in beide gemeenten en er zou 
meer aandacht besteed moe-

ten worden aan alcoholpreventie 
onder jongeren. Met blaasproe-
ven en een pasjessysteem wordt 
getracht de overlast verder terug 
te dringen. 
De gemeenteraden van Uitgeest 
en Heemskerk moeten zich nog 
uitspreken over de plannen. Met 
de instelling van de opsporings-
ambtenaren is 120.000 euro ge-
moeid en dit bedrag moet op de 
een of andere manier verdeeld 
worden over de partijen. 
Politie Kennemerland is van me-
ning dat het niet realistisch is te 
streven naar het geheel wegne-
men van de overlast. Meest suc-
cesvol zullen de te nemen maat-
regelen zijn als gemeente, poli-
tie, horeca, bewoners, veroorza-
kers van overlast én hun ouders 
samenwerken. 

Door ouders niet alleen te be-
trekken bij strafbaar gedrag van 
hun kinderen, zoals dat nu ge-
beurt onder de naam Wakkere 
Ouders, maar ook als het gedrag 
niet direct leidt tot aanhouding, 
hoopt de politie nog meer suc-
ces te boeken. 

Uitgeest - Op vrijdagavond 6 
maart kunnen liefhebbers weer 
komen klaverjassen in het club-
huis van FC Uitgeest. Deze is te 

Klaverjassen bij FC Uitgeest
vinden aan de Zienlaan. De start 
is om 20.00 uur de toegang be-
draagt 2.00 euro. Nieuwe deel-
nemers zijn welkom. 

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

TER INZAGE LEGGING, VERZOEKEN OM VRIJSTELLING
Met ingang van vrijdag 6 maart 2009 ligt in verband met een voor-
genomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2009-004 Prins Bernhardstraat 28
Plaatsen dakopbouw

Met ingang van vrijdag 6 maart 2009 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 5 lid 2 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende twee weken bij de afde-
ling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BL 2009-011 De Grote Weid 68
Plaatsen dakkapel

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging te worden ingediend en 
gericht te worden aan Burgemeester en wethouders.


