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In het zonnetje...
Uitgeest - Twee brandweerlieden zijn vorige week zaterdag flink in het zonnetje gezet. Piet Wester ontving 
eerst uit handen van burgemeester Baltus de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwe-
ge zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving. Daarna kwam postcommandant Marcel Gal met een 
medaille en oorkonde omdat Piet twintig jaar actief was bij de brandweer. Het is voor hem nu tijd om op te 
stappen. Loek Breedveld werd gehuldigd omdat hij al dertig jaar brandweeman is. (Foto: Leo Tillmans). 

Uitgeest - Op zaterdag 27 maart 
organiseert voetbalvereniging FC 
Uitgeest een tentoonstelling die
als naam FC Nostalgia mee-
kreeg. 
Fotoboeken van USVU, VVU en 
FC Uitgeest zijn te bezichtigen, 
oude geschreven kasboeken, 
bekers en medailles, kampioens-
foto’s, oude krantenknipsels, ju-

Tentoonstelling FC Nostalgia 

Jongen (18) mishandeld
Uitgeest - Op de Prinses Beatrix-
laan is zondag een 18-jarige jon-
gen van zijn fiets getrokken en 
door drie jongens in elkaar ge-
slagen. Dit gebeurde rond 2.00 
uur. De drie daders konden kor-

te tijd later worden aangehou-
den op het station van Uitgeest. 
Zij zijn afkomstig uit Heemskerk 
en respectievelijk 17, 18, en 19 
jaar oud. De verdachten zijn in-
gesloten.

bileumuitgaven van VVU en US-
VU, oude clubbladen, bouwplat-
tegronden van de diverse kanti-
nes en nog veel meer. Ook wor-
den er videobanden vertoond 
van de diverse jeugdzomerkam-
pen. De toegang is gratis.  De 
tentoonstelling duurt van 12.00 
tot 17.00 uur en vindt plaats in de 
kantine van FC Uitgeest.

Duo Veldhuis & Kemper bij 
jubileumconcert Cantilene

Uitgeest - Zondagmiddag was 
het duo Veldhuis & Kemper aan-
wezig bij een jubileumconcert 
van het koor Cantilene dat in de 
Nederlands hervormde kerk van 
Uitgeest gehouden werd.

Dirigente Nelly Kemper richt-
te het Heemskerkse koor vijftien 
jaar geleden op. Zij is bovendien 
de moeder van Richard Kemper.  
Het duo zong samen met Can-
tilene een nummer uit het eigen 
repertoire. Andere gasten waren 
sopraan Marjan Schade,  bariton 
Wim de Vries en organist Gerrie 
Meyers. (Foto: Leo Tillmans)

Rommelmarkt

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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®

Uitgeest - Op zondag 21 maart 
wordt een overdekte rommel-

markt gehouden in sporthal De 
Zien van 12.00 tot 16.00 uur. Er 
zijn nog kramen te huur. Meer in-
formatie: tel.: 0251-254067.  

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-03-2010: Karol Cornelius, 
zoon van J.C. Koot en A. Owsiak, 
geboren te Alkmaar. 03-03-2010: 
Floor Marije, dochter van R.A. 
Jonker en H.J. Kuiper, geboren te 
Beverwijk. 08-03-2010: June Je-
remy, zoon van D.D. Res en R.L. 
Thomas, geboren te Beverwijk. 
07-03-2010: Damian, zoon van R. 
de Jong en I. Liffman, geboren te 
Beverwijk.

Wonende te Limmen:
02-03-2010: Yfke Quinty, zoon 
van M.J.T. Dekker en H.C. Bra-
kenhoff, geboren te Alkmaar. 08-
03-2010: Vanessa, dochter van J. 
Sikking en K. Terweij, geboren te 
Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
04-03-2010: Wouda, Arjan D., 
wonende te Castricum en Cas-

tricum, Sabina M., wonende 
te Limmen. 08-03-2010: Omar, 
Ezim, wonende te Castricum en 
Wusiman, Yipaerguli, wonen-
de in China. 10-03-2010: Pieters, 
Casper en van der Poel, Roosje 
M., beiden wonende te Castri-
cum. 10-03-2010: van der Steen, 
Nicolaas A.W. en Veldt, Sandra 
Th.M. beiden wonende te Lim-
men. 

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-03-2010: Roos, Godfried A. en 
Spruit, Herta, beiden wonende te 
Limmen. 09-03-2010: de Winter, 
Rensly D. en Aartsen, Kim, bei-
den wonende te Limmen.

Overleden:
Wonende te Limmen:
08-03-2010: Veldt, Hillegonda 
A.M., oud 95 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
C.P. Borst.

Jazzindeed bij de Jazz 
Session Club ‘Vredeburg’
Limmen - Op zondag 21 maart 
vanaf 16.00 uur vindt alweer de 
zevende sessie plaats van het 
seizoen 2009–2010 in de Vrede-
burg, Dusseldorperweg 64. En 
dit keer met een wel heel bij-
zonder orkest, namelijk Jazzin-
deed uit Bergen en omgeving. 
Ooit begonnen als ‘Just Friends’ 
spelen de meeste bandleden al 
sinds 1991 met elkaar, dus de 
vriendschap is gebleven, alleen 
de naam veranderde.  
Het is een bont gezelschap dat 
traditionele jazznummers speelt 
afgewisseld met wat latin en 
ballads. Het orkest schuwt het 

moeilijke werk niet met num-
mers als Night and Day, Billy’s 
Bounce, Night in Tunesia, Aqua 
de Beber en vele andere.
Het orkest bestaat uit: Di-
di Scholten (zang), Edwin Lut-
tik (dwarsfluit en zang), Jeroen 
Sondaar (piano en vibrafoon), 
Menno Smit (gitaar), Dick Schol-
ten (bas), Ab Helsloot (slagwerk) 
en Jaap Koomen (saxofoons).
De toegang is vrij in de Vrede-
burg, maar men kan lid worden 
voor 7,00 euro voor het gehele 
jaar. Inlichtingen: Fred Timmer, 
tel/fax: 072-5053414, e-mail: tim-
mer.limmen@worldonline.nl. 

Abattoir of rusthuis? 
Geen kunst aan!
Castricum - Op 21 maart laat 
een enthousiast team van men-
sen de veilinghamer klappen. 
Samen met Jort Kelder verzorgt 
de Castricummer Ben-Kees Eel-
tink de veiling. “Eens kijken wie 
de bretels om heeft die avond. 
Wij of de bieders?”
Doel van de veiling is om geld in-
zamelen voor Boer Bert.

In het Eden Amsterdam Ame-
rican hotel op het Leidseplein 
wordt werk van 55 bekende en 
onbekende kunstenaars ten-
toongesteld en verkocht. Wat 
daar zo bijzonder aan is? Op de 
doeken staan geen stillevens of 
herfstlandschapjes afgebeeld, 
maar… koeien! Onder meer Pe-
ter Klashorst en Viola Holt werk-
ten mee en maakten speciaal 
voor deze liefdadigheidsveiling 
een schilderij. De opbrengst van 
de veiling komt geheel ten goe-
de aan Stichting de Leemweg 
van boer Bert. Op zijn boerderij 
in het Friese Zandhuizen worden 

41 bejaarde, afgedankte koeien 
verzorgd. Belangeloos, 365 da-
gen per jaar, zonder enige vorm 
van financiële steun.
Ben-Kees: “Kom niet slechts 
voor het gratis glaasje Cava dat 
bij entree wordt geschonken; het 
gaat niet alleen om het theater 
van de veiling maar hoofdzake-
lijk om een z’n mooi mogelijke 
opbrengst voor Boer Bert. Kijk op 
de galerie van www.kunstkoeien.
com en beoordeel van te voren 
of er een kunstschat voor je tus-
sen zit. De prijzen lopen uiteen 
van 50 tot 4000 euro. Er worden 
nog dagelijks nieuwe afbeeldin-
gen bijgezet.”

De expositie in het hotel is vanaf 
11.00 uur te bezichtigen. De toe-
gang tot de veilingzaal zal wor-
den toegewezen aan geïnteres-
seerden die van te voren een 
biedingsnummer hebben aange-
vraagd. Biedingen per email zijn 
welkom tot 19 maart: benkees.
eeltink@gmail.com. 

Castricum - Een 29-jarige man 
uit Beverwijk is zaterdag om 1.40 
uur aangehouden op de Bloe-
men op verdenking van het rij-
den onder invloed. 

Uit de ademanalyse bleek dat 
de man drie keer teveel had ge-
dronken. Hij kon zijn rijbewijs in-
leveren en tegen hem wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Rijden onder invloed
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Design icoon met trappers!
Urban HPV Bike bij Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - Onlangs is Fietsshop 
Uitgeest Urban Bike Store ge-
worden. Dit betekent dat Fiets-
shop Uitgeest vanaf heden het 
nieuwe lifestyle merk Urban HPV 
Bike gaat verkopen. Een uniek 
concept stadsfiets die naar ei-
gen stijl is op te bouwen. 
Urban HPV Bike werd zelfs ge-
nomineerd voor de verkiezing 
‘Fiets van het Jaar 2010’ en be-
hoort daarmee tot de beste zes 
fietsen van Nederland! Fietsshop 
Uitgeest  is er dan ook zeer con-
tent mee dat zij nu tot een van de 
geselecteerde Urban Bike Store 
dealers behoort.
Wat is dan zo bijzonder aan de 
Urban HPV Bike? Het is de eer-
ste generatie lifestylefietsen. Ve-

derlicht, voorzien van creatieve 
toegepaste technieken en huf-
terproof. Dus geen angst om met 

de fiets naar werk, winkel en uit-
gaanscentrum te gaan. Urban 
HPV Bike is helemaal naar eigen 
stijl aan te kleden. 
Er zijn ongelooflijk veel combina-
ties te maken. Er is keuze uit ne-
gen verschillende dames- of he-
renfietsen, uitgevoerd met drie 
en zeven versnellingen en ver-
volgens kan men kiezen uit een 
ruim assortiment aan accessoi-
res, zoals tassen, manden, krat-
ten en regencovers. 
Kijk op www.urbanfietsen.nl om 
te zien wat er allemaal mogelijk 
is. Nieuwsgierig? Ga langs bij de 
nieuwe Urban Bike Store Fiets-
shop Uitgeest, Prinses Beatrix-
laan 9, Uitgeest, tel.: 0251-
317782. 

Pasen bij Wereldwinkel 
Castricum - De Wereldwin-
kel, dé fairtrade cadeauwinkel 
van Nederland, presenteert haar 
paascollectie die is samenge-
steld uit kleurrijke handgemaak-
te producten afkomstig uit de 
hele wereld. Producten uit We-
reldwinkel Castricum zijn op lo-
kale en traditionele wijze gepro-
duceerd, en volgens de laatste 
trends vormgegeven. De paas-
collectie van Wereldwinkel Cas-
tricum is er op gericht de ont-
bijttafels in Nederland stijlvol 
te dekken.  Daarnaast heeft de 
Wereldwinkel speciaal voor Pa-
sen artikelen van gehaakt pa-

pier. in huis gehaald uit Viet-
nam. Zo zijn er eierdoppen, ser-
vetringen en mandjes van felge-
kleurd, gehaakt papier gemaakt. 
Het gehaakte papier wordt hard 
gemaakt met lijm en kan dus 
lang mee. Keramiekproducen-
ten uit Thailand lieten zich in-
spireren door de origami vouw-
techniek. Ze ontwikkelden ke-
ramiek vazen die eruit zien als-
of ze van papier gevouwen zijn. 
Ook voor de ontbijtartikelen kan 
men bij de Wereldwinkel terecht. 
Sappen, broodbeleg en lekkernij 
voor bij de koffie zijn allemaal te 
vinden in de winkel. 

Bakkumse Bluf en High 
Tea bij Hotel Borst

Bakkum - William Borst heeft 
de toch al ruime keuze aan fees-
telijke arrangementen uitgebreid 
met een High Tea en een brunch 
die als naam Bakkumse Bluf 
meekreeg. 
Groepjes worden bij een Bak-
kumse Bluf tussen de middag 
onthaald met wat lekkers waar-
na een wandeling volgt door 
Bakkum. Daarna staat een maal-
tijd klaar vol Oudhollandse ge-
rechten. Wie iets te vieren heeft 
en zin heeft in High Tea kan ge-
nieten van verschillende soor-
ten thee, allerlei hartige en zoete 
lekkernijen en sandwiches. High 
Teas worden in de loop van de 
middag geserveerd. 

William Borst probeert met het 

Alimentatie is onderwerp van  
bijeenkomst Prettig Scheiden
Castricum - Een van de belang-
rijkste financiële aspecten van 
de echtscheiding is de vraag of 
en zo ja hoeveel alimentatie er 
betaald moet worden voor de ex-
partner en de kinderen. Het ant-
woord bepaalt immers hoe men 
na de scheiding verder kunt: wat 
je allebei netto te besteden hebt 
in de nieuwe situatie. Ook zitten 
er nogal wat fiscale haken en 
ogen aan kinder- en partnerali-
mentatie.
Daarom geeft Prettig Scheiden 
voor alle belangstellenden een 
thema-avond over dit onder-
werp. Johan Bosveld van Schei-
den doe je samen en mr.dr. Eric 
Ebben van Prettig Scheiden zul-
len belangstellenden deze avond 

informatie verschaffen over de 
verschillende mogelijkheden van 
alimentatie en de wijze waarop 
een alimentatieberekening ge-
maakt wordt. Er wordt verteld 
hoe de berekening in elkaar zit 
en welke posten meegenomen 
worden in de berekeningen. Er 
wordt uitgelegd wat draagkracht 
en indexering is. En dat er altijd 
kinderalimentatie betaald moet 
worden, maar niet altijd partne-
ralimentatie. 
De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 25 maart vanaf 19.30 
uur. Het adres is Stetweg 43 a in 
Castricum. Gratis toegang. Aan-
melden via tel.: 0251-657000 of 
via www.prettigscheiden.nl.

aanbod van nieuwe arrange-
menten wat meer leven te blazen 
in de brouwerij. “Het is algemeen 
bekend dat de horeca in zwaar 
weer verkeert door de economi-
sche crisis”, vertelt hij. “Het rook-
beleid heeft daar natuurlijk ook 
geen goed aan gedaan.” 
Gezellig druk is het café als de 
popquiz op de laatste woens-
dagavond van de maand wordt 
gehouden. Jonge ouderen en 
oudere jongeren, allemaal lief-
hebbers van popmuziek, spe-
len fanatiek mee of zijn er om 
een avondje lekker te lachen. 
Ook grappig en heel gezellig is 
de smartlappenavond. Meezin-
gen met vertolkers van het le-
venslied kan meestal op de der-
de woensdag van de maand. El-

ke laatste zondag van de maand 
is er vanaf 16.00 uur Jazz in Bak-
kum met gerenommeerde muzi-
kanten onder leiding van Trio Jos 
van Beest. 

Naast muziek draait het hier 
vooral om feesten en lekker 
eten. Het restaurant van Borst, 
La Grande Cuisine, staat bekend 
om zijn huisgemaakte saté. Gas-
ten worden sowieso steeds weer 
verrast door de kwaliteit van de 
gerechten. De menukaart, die 
regelmatig wisselt, laat degelijke 
gerechten zien met hier en daar 
een kleine uitspatting. Bakkum-
se uiensoep met een kaaskop-
je als voorgerecht of een groene 
salade met gerookte kalkoenfi-
let en cashewnoten bijvoorbeeld. 
Daarna een kalfsmedaillon met 
bosuien-portsaus of lamsrugfilet 
met rozemarijnsaus. En dan af-
sluiten met een grand dessert en 
koffie met friandises; delicates-
sen die qua smaak ergens tus-
sen gebak en bonbons thuisho-
ren. 
Overdag kunnen gezelschappen 
aanschuiven voor een ouderwet-
se broodtafel en in het weekend 
wordt op verzoek tussen de mid-
dag een uitgebreide brunch ge-
maakt. Het restaurant is geopend 
van vrijdag tot en met dinsdag. 
Er zijn twee verschillende zalen, 
de kleine gelagkamer De Goe-
de Hoop en feestzaal Berg en 
Bosch. Hier worden feesten en 
bijeenkomsten gehouden. En de 
beroemde Bakkummer kermis 
natuurlijk. 

Borst beschikt ook over hotelka-
mers in verschillende prijsklas-
sen en dat is wel zo makkelijk 
als gasten op een feest van ver 
moeten komen of als er een paar 
glaasjes teveel naar binnen zijn 
gegaan. Kijk voor meer informa-
tie op www.hotelborst.nl. 

Mediteren brengt denken tot rust
Castricum - Jeannette Stengs 
geeft op dinsdag 23 maart in 
Wijkcentrum Citadel, Steenhou-
werskwartier 27 in Heemskerk 
een lezing met de titel: ‘Medita-
tie, brengt het denken tot rust’. 
De bijeenkomst is van 20.00 tot 
21.30 uur, de toegang is 5,- eu-
ro. Tijdens deze lezing zal Jean-
nette, het hebben over het doel 
van meditatie en hoe men ef-
fectief kan mediteren. “Uit tallo-
zen recente onderzoeken blijkt 
dat Transcendente Diepte Me-
ditatie (TDM) bijdraagt aan een 
betere gezondheid en een meer 
ontspannen levenswijze”, aldus 
Jeannette. “Wanneer je regel-
matig mediteert, gaat er min-
der energie verloren aan zor-
gen, twijfels en oude emotionele 
reactiepatronen. Door TDM los 

je niet alleen de vermoeidheid 
van de dag op, maar geef je je 
lichaam ook de kans om dieper 
zittende spanningen en trauma’s 
uit het verleden op te lossen. Je 
aandacht raakt steeds meer be-
vrijd van conditionering. Me-
ditatie blijkt bij lichamelijke en 
geestelijke onbalans, zoals hoge 
bloeddruk, depressie, burn-out, 
en angststoornissen effectie-
ver te zijn dan medicatie. Men-
sen die mediteren scoren hoger 
op test voor intelligentie, crea-
tiviteit en emotionele stabiliteit. 
Tevens is uit onderzoek geble-
ken dat bij mensen die regelma-
tig mediteren, verouderingspro-
cessen vertragen. Voor meer in-
formatie zie www.tdm-meditatie.
nl / info@tdm-meditatie.nl of tel. 
0251-657580/06-30016054. 
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Programma 18 mrt t/m 24 mrt 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 19.00 & 21.45 uur 
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur
“Alice in Wonderland 3D (OV)”

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Alice in Wonderland 3D (NL)”

vrijdag 21.30 uur
zondag 16.00 uur 
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 16.00 uur 
maandag & woensdag 20.00 uur 

“The Hurt Locker” 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag & dinsdag 20.00 uur

“Invictus”
zaterdag 13.00 uur

“Het regent gehaktballen 3D”
zaterdag 13.00 & 16.00 uur 

zondag 13.00 uur
woensdag 14.00 uur

“De Prinses en de Kikker”

Zesvoudige Oscarwinnaar 
The Hurt Locker in Corso
The Hurt Locker is een intens 
portret van een groep elitesol-
daten met een levensgevaarlijke 
opdracht: bommen ontmantelen 
in het heetst van de strijd. Wan-
neer sergeant James de leiding 
krijgt over een getraind ontmij-
ningsteam, sleept hij zijn onder-
geschikten roekeloos mee in een 

dodelijk kat- en muisspel met de 
vijand. De dood laat hem schijn-
baar onverschillig. Terwijl de 
mannen hun losgeslagen leider 
onder controle proberen te hou-
den, explodeert de stad in cha-
os… The Hurt Locker veroverde 
de Oscar voor beste film, beste 
scenario, beste montage, beste 

Invictus vertelt het waargebeur-
de verhaal over hoe Nelson Man-
dela de handen ineen slaat met 
de aanvoerder van het Zuid-Afri-
kaanse rugbyteam, Francois Pie-
naar om hun land te verenigen. 
De net verkozen president Man-
dela weet dat zijn land raciaal 
en economisch verdeeld blijft na 

Nelson Mandela in Invictus
het afschaffen van de apartheid. 
Mandela is er heilig van over-
tuigd dat hij zijn volk kan vereni-
gen door de universele taal van 
sport. Hij steunt het Zuid-Afri-
kaanse rugbyteam dat kansloos 
wordt geacht in hun onwaar-
schijnlijke pogingen tijdens het 
wereldkampioenschap. 

Gezinshuis Het Kronendak; 
Verwording van een droom

Castricum - De jongste in huis, 
hij is zeven, komt met een grote 
sticker binnen. ,,Is van de trekker 
gevallen.’’ In het ‘gezinshuis’ van 
Dorina van Beek en Nico Bijman 
worden ze vrolijk van dit voor-
val. Het jongentje – tenger vent-
je, krullend haar – sloopte in het 
begin alles. Nu speelt hij nor-
maal met de kinderen en ‘valt’ er 
af en toe nog een sticker van een 
tractor. ,,Zijn laatste sloopneigin-
gen’’, lacht Dorina.
In september 2008 werd het Kro-

nendak officieel geopend, het 
gezinshuis voor verstandelijk ge-
handicapten in Castricum. In de-
cember 2007 was begonnen met 
de verbouwing van het pand aan 
de Alkmaarderstraatweg 59. Om 
het huis ligt een prachtig aange-
legde tuin - met speeltoestellen 
en ruim opgezette dierenhok-
ken.
,,De tuin is een onvoorstelbaar 
mooi geschenk en afkomstig 
uit verschillende sponsoracties’’, 
zegt Dorina. Zo konden mensen 

voor tien euro een dakpan kopen 
in het kader van de actie ‘breng 
Het Kronendak onder de pan-
nen’. ,,Dat leverde veel publiciteit 
en steun op’’, zegt Nico. ,,Hart-
verwarmend en konden we aan 
de slag met ons hoofddoel: zorg 
bieden.’’
Aan de lange houten tafel in de 
woonkamer drinken de bewo-
ners op deze woensdagmiddag 
thee en eten fruit. Kevin slaat Ni-
co op de schouder. ,,Dat hebben 
we weer mooi gedaan’’, zegt hij. 
Ze hebben hard gewerkt in de 
tuin en een mestheuvel aange-
legd die straks over de moestuin 
wordt verspreid. ,,Ik vind het leuk 
om in de tuin te werken’’, zegt 
Kevin, ,,maar computeren is mijn 
grote hobby’’.
In het huis wonen - naast Ni-
co en Dorina met hun drie ei-
gen kinderen – nog zes vaste 
bewoners, drie logeerkinderen 
en wordt er naschoolse opvang 
geboden aan één meisje. Gelei-
delijk zijn de kinderen in het ge-
zinshuis komen wonen. Nico: 
,,Wij zorgden ervoor dat een kind 

eerst goed zijn plek heeft gevon-
den, voordat de volgende kwam.’’ 
Qua leeftijd en handicap zijn de 
kinderen erg verschillend. Dori-
na: ,,Het is erg mooi om te zien 
hoe ze met elkaar omgaan en 
hoe ze elkaar aanvullen.’’
Aan de tafel waar thee wordt ge-
dronken zit ook Esmee, de moe-
der van een van de bewoonsters. 
,,Sinds mijn dochter hier woont, 
gaat het erg goed met haar’’, zegt 
ze. ,,Bij mij thuis kan ze niet wo-
nen en hier woont ze in een echt 
warm gezin.’’ Eén keer in de veer-
tien dagen komt ze op bezoek. Er 
worden allerlei zaken besproken 
en er is een cadeautje. ,,Niet ie-
dere keer, want anders wordt ze 
teveel verwend’’, lacht Esmee. Ze 
trekt haar jas aan en gaat met 
haar dochter buitenspelen.
Nico en Dorina zijn 24 uur per 
dag beschikbaar voor de kinde-
ren. Dat klinkt zwaarder dan is 
het, zegt Nico. De kinderen gaan 
overdag naar school of dagop-
vang. Om het weekend en de 
halve schoolvakanties gaan ze, 
als het even kan, naar huis. Dat 
lukt niet altijd en vorig jaar zomer 
gingen twee kinderen met Nico 
en Dorina mee op vakantie. Op 
de camping in Geversduin heeft 
Het Kronendak een oud staca-
ravan staan. Op zonnige dagen 
een prachtige plek voor de kin-
deren om te spelen. Het is, ver-

telt Nico, een mooie gelegenheid 
om ook met andere kinderen te 
spelen.
De kinderen voelen zich veilig 
en geborgen in Het Kronendak 
– in het huis hangt een harmo-
nische sfeer. De eenduidigheid 
in de opvoeding – in een instel-
ling is vaak sprake van wisselen-
de hulpverleners – doet de kin-
deren goed. ,,De kinderen vinden 
ons soms ook wel streng’’, zegt 
Dorina.  Zo streng ,,dat er vast 
geen dieven in ons huis durven 
te komen’’, zei één van de bewo-
ners doodserieus. En ook aan ta-
fel gelden duidelijke regels. ,,De 
ouders van een kind dat bij ons 
woont, vertelden dat ze hem nu 
mee uit eten durven te nemen 
omdat zijn gedrag aan tafel zo 
sterk is verbeterd in de tijd dat 
hij bij ons is komen wonen’’, zegt 
Nico.
De oprichters van Het Kronen-
dank zijn gelukkig met hun ge-
zinshuis en kinderen. Dorina: 
,,In deze omgeving kun je op-
timaal zorg bieden aan kinde-
ren met een verstandelijke be-
perking.’’ Nico: ,, Door het bie-
den van veiligheid en geborgen-
heid willen we een bijdrage leve-
ren aan de persoonlijke groei en 
geluk van deze kinderen. En we 
voelen ons bevoorrecht door de 
steun die we van zoveel mensen 
ontvangen.’’

Feestelijke opening van 
fotoexpositie Chiropractie
Castricum - Op vrijdag 26 
maart wordt bij de Chiropractie 
Castricum op de Stationsweg 19  
de tentoonstelling ‘People Eve-
ry Day Life’ geopend met werk 
van fotograaf Norbert van Ley-
en. “Het nieuwe interieur van 
de praktijk, wat wij hier doen en 
de  mensen die hier komen, slui-
ten prachtig aan met hoe Nor-
bert door zijn camera kijkt.”, al-
dus chiropractor Vismai Schon-
felder.” De foto’s tonen een ma-
gische kijk op de wereld met oog 
voor detail. Van 19.00 tot 20.30 
uur is er een vernissage waarbij 
iedereen welkom is. Het werk is 
te zien tot 29 mei. 

Regio - Zaterdag is de eerste 
voorronde van de IJmond Pop-
prijs 2010 in de Nozem en de 
Non aan de A. Verherentstraat 
in Heemskerk. Zes bands strij-
den om een plek in de fina-
le. De deelnemende bands zijn: 
Against All Odds, A. Acright, Ju-
de, MRF, Dimaryp, Blowfish. Er is 
voor twee bands een finaleplaats 
gereserveerd. 

Welke dat gaan worden is zater-
dagnacht om ongeveer 1.00 be-
kend. De presentatie is in han-
den van René van der Wel. Dj 
Soultune zorgt voor de sfeer. De 
deur gaat open om 20.30 uur en 
de entree bedraagt 5,00 euro. 

Voorronde IJmond Popprijs 
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De nieuwe gemeenteraad
Uitgeest - Op 9 maart is er in 
het gemeentehuis afscheid ge-
nomen van acht raadsleden, 
meer dan de helft van de raad: 
Jan de Wit (CDA), Elly Cornelis-

se (CDA), Theun Velthuis (PU), 
Ria Heijne (PU), Cor Feenstra 
(PvdA), Jan Rodenburg (PvdA),  
Henk de Bruijn (VVD) en Jan 
Kuijt (VVD). Drie van hen kre-

gen een koninklijke onderschei-
ding en werden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau: Theun Velthuis (twintig jaar 
in de raad), Ria Heijne (zestien 

jaar in de raad) en Elly Cornelis-
se (achttien jaar in de raad). Op 
10 maart zijn daarna de nieuwe 
raadsleden geïnstalleerd. 
Die konden kiezen: óf de eed 

afleggen óf de belofte. Op de-
ze pagina de foto’s van de nieu-
we raadsleden, die de komende 
vier jaar Uitgeest zullen gaan be-
sturen. 

Het CDA, links fractievoorzitter W.J.M. Spaanderman en 
rechts A.P. Wijte.

PU. V.l.n.r.: J.N Schouten, C.J.M. van der Zee-van Vuuren, A. Selij en fractievoorzitter 
J.M. Dubelaar. 

De VVD met links fractievoorzitter C.F.J. Mens 
en rechts A.C. Vroon. 

D66. V.l.n.r.: fractievoorzitter J.C. van der Hoek, K.H. Boer en A.A. Tromp.  

PvdA met links fractievoorzitter H.H. Eilert en rechts H. Runneboom.
UPV met links J.W. van den Berg en rechts fractievoorzitter 
G. Krom.
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Vrachtwagen ramt auto
Uitgeest - Maandag een week geleden vond er een aanrijding plaats op de A9 bij Uitgeest. Een vrachtau-
to en personenauto kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Er was geen sprake van letsel, 
de personenauto raakte total loss. Hoewel de rijstroken niet afgesloten werden, ontstond er een file door 
nieuwsgierige voorbijgangers. Foto: Leo Tillmans. 

Goede afsluiting voor 
korfballers Stormvogels
Uitgeest - Stormvogels heeft in 
de laatste competitiewedstrijd in 
de zaal een prima wedstrijd ge-
speeld tegen het reeds gede-
gradeerde WWSV. Door de gele 
kaarten, opgelopen in het vori-
ge weekend, moest de Uitgees-
ter formatie aanvoerder Gerard 
Valkering en schutter Mark Spil-
lekom missen. 
Coach Kees Vermeulen koos 
voor routinier Rene Binkhorst en 
die keuze pakte goed uit. Jelmer 
van Dam zorgde voor een snel-

le 2-0 voorsprong. In een hoog 
tempo werd WWSV in de eer-
ste helft volledig weggespeeld. 
Hoogtepunten waren de twee 
doelpunten in twee minuten tijd 
van Jolanda Laanbroek, die pro-
fiteerde van het goede spelver-
delen van Rene Binkhorst. Na de 
9-2 ruststand nam Stormvogels 
geen gas terug door voortdu-
rend de aanval van WWSV sterk 
onder druk te houden. 
Jord Betjes scoorde uit een 
prachtig opgezette aanval en Re-

Ode aan vader

Wie heeft schilderij 
van Wijnand Tiebie?
Uitgeest - Joke Tiebie kreeg on-
langs een schilderij met een af-
beelding van de hervormde kerk. 
Zij vertelt: “Het was in 1974 door 
mijn vader, Wijnand Tiebie, ge-
schilderd. Hij heeft in de loop 
der jaren heel veel schilderij-
en gemaakt, waarvan veel van 
mooie plekjes van Uitgeest. Het 
zou mooi zijn de gehele collectie 
eens bij elkaar te zien. Dit bracht 

mij op het idee om een expositie 
te geven van zijn werk, als ode 
aan mijn vader.”
Daarom wil Joke iedereen, die in 
het bezit is van een schilderij van 
Wijnand Tiebie, vragen deze tij-
delijk ter beschikking te stellen 
voor een tentoonstelling. Men 
kan contact opnemen met Joke 
via tel.: 06-13675855 of mail naar 
joketiebie.nl@casema.nl. 

ne Binkhorst kon nog twee keer 
slim profiteren van fouten van 
zijn dolgedraaide tegenstander. 
Daarna werd hij leeggespeeld 
vervangen door het jonge, aan-
stormende talent Emiel Mijnen, 
die moeiteloos het hoge niveau 
oppakte. 
Door enkele fraaie treffers van 
Sebastiaan van den Bosch wist 
Stormvogels de ruime voor-
sprong vast te houden en kwam 
er uiteindelijk 17-8 op het score-
bord te staan. 

Niet alleen de uitslag, maar ook 
het vertoonde spel geeft Storm-
vogels veel vertrouwen voor de 
veldcompetitie die over drie we-
ken de tweede helft ingaat. 

Genesius brengt emotie 
en humor in De Zwaan
Uitgeest - Op 26, 27 en 28 maart 
staat toneelvereniging Genesi-
us op het podium van Dorpshuis 
De Zwaan. De groep van Gene-
sius brengt dit keer drie eenak-
ters; een mix van emotie en hu-
mor. De vergankelijkheid van het 
levenkomt voorbij, de keuze tus-
sen verleden en toekomst en de 
spanningen na een scheiding. 
Onder leiding van regisseuse An-
drea Dorstijn is de laatste maan-
den hard gewerkt om een mooie 
en amusante toneelavond in el-
kaar te zetten. De soms verras-
sende rolverdeling laat zien over 
welke kwaliteiten de groep van 
Genesius beschikt.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 
begint de voorstelling om 20.00 
uur. Zondag 28 maart is de aan-
vang 14.00 uur. 
Voorafgaand aan de voorstelling 
biedt Genesius de bezoekers 
gratis een kop koffie of thee aan. 
De toegangsprijs is 9,00 voor vol-
wassenen en  5,00 euro voor jon-
geren tot en met 16 jaar. 

Kaarten zijn te koop bij Foto 
Boomgaard aan de Middelweg 
81b en bij Sigarenmagazijn Van 
der Eng aan de Meldijk 8. Tele-
fonisch reserveren bij Monique 
Weeren, tel. 0251-313938, dage-
lijks tussen 17.00-19.00 uur. 

	 	
De paashaas heeft er zin in.......!!!
Tja wat denk je.... het wordt eindelijk lente, én het is al bijna Pasen, 
dus ren ook als ‘n (Paas)haas voor al het lekkers.....

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

Van woensdag tot woensdag: nieUW!!
amanDel paaskoeken per pakje 2, 50 !!
Dit weekend:
aDvocaat bitterkoekjestaartje

met heerlijke bavarois.... nu van  5,95 voor   5, 25 !!
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Mijn streven: een mooi dorp met een oude dorpskern
Jan Dubelaar: buitenmens, houtkenner en imker
Uitgeest - Grootge-
bracht in huizen met 
veel grond eromheen 
heeft Jan Dubelaar 
nog altijd een zwak 
voor het buitenge-
beuren. Hij bevindt 
zich graag in de na-
tuur en fietst of wan-
delt zo veel moge-
lijk: bij voorkeur zon-
der een jas aan. Du-
belaar heeft een full 
timebaan als divisie-
hoofd van het Keu-
ringsbureau Hout 
in Wageningen en 
heeft door de jaren 
heen een veelzijdi-
ge kennis van hout-
soorten opgedaan. 
Zo getuige ook zijn 
houtsoortenverza-
meling van zo’n 2000 
soorten uit de gehe-
le wereld. Al vanaf 
zijn achttiende is hij 
imker, ook al zoiets 
dat met de natuur te 
maken heeft. 

In 1982 stapte hij in 
de Uitgeester po-
litiek. Momenteel is hij factie-
voorzitter van de PU (Progres-
sief Uitgeest), de grootste par-
tij in Uitgeest met 25.4% van al-
le Uitgeester stemmen. Dube-
laar heeft een uitgesproken ide-
aal voor ogen. “Het moet in Uit-
geest nooit zo worden als in 
Heemskerk”. De thans 60-jarige 
Jan Dubelaar werd in 1949 ge-
boren in Heemskerk. “Vanaf mijn 
geboorte heb ik met mijn ou-
ders gewoond op het acht hec-
tare grote land van mijn opa aan 
de Gerard van Assendelftstraat 
in Heemskerk. Toen daar vanaf 
1964 moest worden gebouwd, 
zijn wij verhuisd naar de Kleis nr. 
91 in Uitgeest. Hoewel we daar 
ook nog wel in een groot huis 
woonden, met zo’n 2000 m2 bol-
lengrond erachter, vonden wij dat 
toch maar klein. Vanuit De Kleis 
konden wij toen nog over de wei-
landen naar De Papenberg en de 
duinen kijken. Toen ik in de loop 
der jaren zag dat er steeds meer 
werd gebouwd in Heemskerk en 
de oude dorpskern verdween, 
dacht ik: ‘Dat moet nooit in Uit-
geest gebeuren.’ Nu ik in de Uit-
geester politiek zit, maak ik me 
voortdurend sterk voor het be-
houd van de oude dorpskern en 
voor het behoud van zo veel mo-
gelijk groen.”

Levensloop
Jan ging na de lagere school in 
Heemskerk naar het Pius X Col-
lege in Beverwijk. Daar behaalde 
hij zijn diploma HBS-B. Omdat 
hij één keer was blijven zitten, 
was hij net te oud om te gaan 
studeren. In 1968, bijna negen-
tien, ging hij in dienst, was uit-
gekozen om een officiersoplei-

ding te volgen, maar werd – wei-
nig ophebbend met gezag – als 
gewoon soldaat gelegerd in Ven-
lo en later in Harderwijk. Na een 
half jaar reed een vrachtvoertuig 
over zijn voet, waardoor hij in het 
ziekenhuis terecht kwam en een 
jaar moest revalideren in Doorn. 
In ‘t totaal was hij door deze si-
tuatie twee jaar in dienst. Tijdens 
zijn diensttijd besloot hij in zijn 
vrije uren te studeren aan de Ne-
derlandse Hout Academie, waar 
je alles leerde vanaf de bossen 
tot de eindproductie. Al vóór zijn 
diensttijd had hij een half jaar 
gewerkt bij de Maatschappij de 
Fijnhouthandel te Amsterdam, 
waar hij al behoorlijk onder de 
indruk was geraakt van alles wat 
met hout te maken had. Na zijn 
diensttijd ging hij daarnaar te-
rug. Deze internationale groot-
handel met 600 man in dienst 
had ook kantoren in Afrika. Jan 
kon naar de Ivoorkust en Ghana. 
Maar in 1973 ontmoette hij op 
24-jarige leeftijd een heel aar-
dig meisje (Ria) en werd verliefd. 
Maar dat aardige meisje stond 
nu niet direct te popelen om Uit-
geest te verlaten.
Jan werkte van 1969 tot en met 
1972 bij genoemde Fijnhout-
handel en ging toen naar Price 
& Pierce, een Engels bedrijf, dat 
wereldwijd handel dreef in tro-
pisch hardhout en in Nederland 
ook een bedrijf wilde oprichten. 
Jan werd technisch inkoop-on-
dersteuner en was belast met 
het bezoeken van houtzagerijen 
in Maleisië, Borneo, Hongkong 
en het noorden van de Filippij-
nen. Ondertussen was hij na an-
derhalf jaar verkering in 1974 ge-
trouwd met Ria. Die kreeg wel te 

maken met een echtgenoot, die 
veel reisde. Jan had een interes-
sante baan. Hij moest afspraken 
maken voor het verschepen van 
hout, moest boten charteren en 
vervolgens bij aankomst in de 
Nederlandse haven zorgen, dat 
het hout weer goed aankwam bij 
de klanten. Alle gekapte bomen 
worden altijd gemerkt. En hoe 
belangrijk merken zijn begrijp je 
pas als Jan daar uitgebreid over 
gaat vertellen.

Merken en labels
Dubelaar ging in 1978 werken bij 
het Keuringsbureau Hout in Wa-
geningen. Als technisch hout-
specialist wordt van hem ver-
wacht het Nederlandse keur-
merk KOMO (Keurings Organi-
satie voor Materialen en Onder-
delen) te kunnen verschaffen als 
het hout aan de eisen voldoet. 
Zo reisde hij onder meer naar 
spaanplaatfabrieken in België, 
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland 
en Zweden. Jan is tot op de dag 
van vandaag divisiehoofd bij ge-
noemd keuringsbureau en leidt 
een afdeling met negen mensen: 
houtspecialisten, plaatmateri-
aalspecialisten, bosmensen en 
bouwkundigen. Vanuit zijn be-
drijf wordt er ook veel aan pre-
ventieve keuringen gedaan, zo-
als bijvoorbeeld voor Rijkswater-
staat bij houten bruggen, hou-
ten heipalen, houten sluisdeu-
ren, hout voor gevelbekleding, 
enz. Gaat het KOMO-keur over 
kwaliteit, er zijn ook andere be-
langrijke merken of labels, die je 
op verscheept hout kunt tegen-
komen. Zo is Dubelaar onder an-
dere belast met de controle van 
houtbedrijven met als doel het 

oerwoud en de bossen in stand 
te houden. Een bekend label is 
het FSC-merk (Forest Stewart-
ship Council), een internationaal 
label, waaruit blijkt dat het hout 
afkomstig is uit verantwoord be-
heerde bossen. Een ander label 
dat hij met zijn collega’s contro-
leert is het PEFC-merk (Program-
me for the Endorsement of Fo-
rest Certification). Ook dit label 
garandeert dat de bossen goed 
worden beheert. En vervolgens 
is er nog het Europese merk CE 
(geproduceerd volgens de Eu-
ropese normen), dat geldt voor 
de hele EU en dat je op onder 
meer speelgoed en bouwmateri-
alen tegenkomt. Jan: “Hout is de 
enige grondstof dat zichzelf con-
stant vernieuwt. Als er verant-
woord geoogst wordt en als er 
goed mee wordt omgegaan kun-
nen we zo veel mogelijk bossen 
en oerwoud behouden.”

Vele reizen
Jan heeft wat afgereisd in zijn 
leven. Hij reist 60.000 kilome-
ter per jaar, maakte honderden 
vluchten en zag meer dan 130 
vliegvelden. Hij vloog naar Ga-
bon in Afrika, China en Marok-
ko om maar een paar landen te 
noemen. “Ik sta elke ochtend om 
half zes op”, zegt hij “en zorg, dat 
ik vóór zes uur door de Wijker- of  
Velsertunnel heen ben.” Echt zit-
vlees heeft hij niet. “Ik ben geen 
tv-kijker. Als ik thuis voor de tv 
naar een film kijk, verveel ik me 
en val in slaap.” Twee jaar terug 
kreeg hij in Chili een hersenbloe-
ding en moest met zuurstoffles-
sen in het vliegtuig terug vliegen. 
Sindsdien zit de schrik er toch 
een beetje in en reist hij alleen 

nog in Europa en naar 
Marokko. 
Dubelaar is in de loop 
der jaren een optima-
le houtkenner gewor-
den. In zijn houtver-
zameling thuis vind je 
alle mogelijke soorten 
hout uit alle mogelijke 
landen. Hij blijft ver-
zamelen, onderhoudt 
wereldwijde contacten 
en laat af en toe een 
pakketje komen uit 
bijvoorbeeld Peru. Hij 
is lid van de NEHO-
SOC (Nederlandse 
Hout Soorten Club) en 
lid van de IWCS (In-
ternational Wood Col-
lectors Society), dit 
laatste voor contacten 
wereldwijd. Het moge 
duidelijk zijn, dat ook 
deze verzameling bij-
draagt aan de kennis, 
die hij voor zijn werk 
nodig heeft. Een voor-
beeld: de okoumébo-
men uit Gabon wor-
den naar Marokko 
verscheept, waar deze 
tot triplex in fabrieken 
worden verwerkt. Jan 

is dan de man, die de complete 
kwaliteitscontrole tot zijn verant-
woording mag rekenen.

Het wonen 
Dubelaar woonde drie jaar met 
zijn vrouw in bij zijn ouders en 
verhuisde toen naar een nieuw-
bouwhuurhuis in de Koog . Daar 
woonde hij drie jaar om daar-
na te verhuizen naar een koop-
huis op De Wilgen waar hij 
nóg woont. Hij heeft een doch-
ter (Kiek) van 32 en een zoon 
(Hans) van 26 jaar. Jan had als 
imker (vanaf zijn achttiende) al-
tijd de beschikking over honing 
uit eigen kasten. Eerst stonden 
die in de tuin aan de Kleis en la-
ter aan De Koogdijk bij de mo-
len. Ook heeft hij een groente- 
en bloementuin.
“Vanaf dat ik in Uitgeest kwam 
en als vijftienjarige jongen begon 
te voetballen bij USVU voelde ik 
me hier thuis”, zegt hij. “De men-
sen in Uitgeest zijn vriendelijk en 
gemoedelijk. Het verenigingsle-
ven is hier bloeiend en het kost in 
Uitgeest geen moeite om ergens 
vrijwilligers voor te krijgen. Het is 
wel een groot probleem, dat er te 
weinig woningen zijn voor star-
ters en senioren. Naast voldoen-
de seniorenwoningen zouden wij 
in Uitgeest zo’n 400 koopgarant-
woningen moeten hebben die 
door doorstroming steeds be-
schikbaar blijven voor starters.” 
Vanuit zijn sterk gevoel voor de 
natuur is deze sympathieke po-
liticus vóór opname van het ge-
héle  Uitgeester grondgebied in 
Nationaal Landschap Laag Hol-
land met als doel het behoud van 
de veenweidegebieden rond Uit-
geest. (Marga Wiersma)  
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Toveren met muziek 
Uitgeest - Zondag 7 maart hiel-
den de Uitgeester Harmonie en 
slagwerkgroep Blast! een open 
middag in hun clubgebouw De 
Opmaat aan de Zienlaan. 
Veel basisschoolleerlingen kwa-
men naar het clubgebouw met 
hun ouders om kennis te ma-
ken met de instrumenten van de 
harmonie en de slagwerkgroep 
en die natuurlijk ook uit te pro-
beren. Want wat is er leuker dan 
muziek uit een instrument tove-
ren?
Voorafgaand aan deze middag 
waren een aantal leden van de 
Harmonie al op bezoek geweest 

bij de leerlingen van de AMV op 
de muziekschool. Zij hebben de 
kinderen het een en ander ver-
teld over de verschillende instru-
menten uit het harmonie-orkest.

Wie de open middag heeft ge-
mist en wel meer weten, kan al-
tijd een repetitie, of een deel 
daarvan, bijwonen op maandag-
avond van 19.45 tot 20.30 uur bij 
de slagwerkgroep Blast! en op 
donderdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur bij het opleidingsor-
kest van de Harmonie. Deze re-
petities vinden plaats in De Op-
maat (naast de voetbalvelden). 

Samen eten brengt 832 
euro op voor de Roparun
Uitgeest - Het Ro-Paris diner 
in ’t Schippersrijk heeft vorige 
week 832 euro opgebracht voor 
de Roparun. Op woensdag 10 
maart zat ‘t Schippersrijk hele-
maal vol. De gasten genoten die 
avond van een  diner dat begon 
met Franse Kir en een amuse 
van Parijse uiensoep met Rotter-
dammer tosti. Na een verzame-
ling van diverse vlees- en visge-
rechten, volgde een steak, var-
kenshaas of combinatie van heil-
bot, zalm en mosselen. Het diner 
werd afgesloten met een grand 
dessert van ijs. 

Sjaak Rijke twijfelde geen mo-
ment toen hij door de Uitgeest-
Runners werd gevraagd om 

mee te doen aan een diner voor 
het goede doel. Van ieder diner 
sponsorde hij 10,00 euro voor 
mensen met kanker. Daarnaast 
besloten de medewerkers om 
hun fooi die avond af te staan 
voor de Roparun. De opbrengst 
is 832 euro voor het goede doel. 
Het diner is één van de activi-
teiten die door de UitgeestRun-
ners worden georganiseerd om 
in aanloop naar de Roparun zo-
veel mogelijk geld op te halen 
voor mensen met kanker. 
De volgende activiteit is een ten-
nistoernooi bij TC Uitgeest op za-
terdag 3 april. Die avond worden 
van 19.00 tot 23.30 uur wedstrij-
den in diverse klassen gespeeld. 
Tijdens en na de wedstrijden is 

er volop gezelligheid. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij in het toer-
nooi. Deelname 10,00 euro. In-
schrijven kan individueel door 
het sturen van een e-mail naar 
uitgeestrunners@gmail.com met 
naam, e-mailadres en speel-
sterkte/ervaring. 
De teller voor het goede doel 
nadert de  20.000 euro. De Uit-
geestRunners hebben nog twee 
maanden om voor de start van 
de Roparun, die met Pinksteren 
plaatsvindt, hun doel van  25.000 
euro te bereiken. Een bijdrage 
leveren kan door een donatie te 
doen op rekening 42.25.05.099 
t.n.v. A. Zonneveld te Uitgeest. 
Kijk ook op: www.uitgeestrun-
ners.webnode.com. 

De UitgeestRunners en Sjaak Rijke na een geslaagde avond: het Ro-Paris diner leverde 832 euro op. V.l.n.r.: 
lopers Arjan, Sebas en Jolanda, teamcaptain Kevin, Sjaak Rijke, fietser Joost en lopers Jort en Iwan.

Uitgeest - De politie heeft don-
derdagochtend een snelheids-
controle gehouden op de Provin-
cialeweg. Hierbij zijn tussen 8.00 
en 11.00 uur 3.183 voertuigen 
gecontroleerd. Hiervan reden er 
86 sneller dan de toegestane 80 
km per uur. De hoogstgemeten 
snelheid was 113 km per uur. 

‘s Middags hield de politie tus-
sen  15.45 en 16.15 uur op de 
Geesterweg een snelheidscon-
trole. Van de 345 passanten 
overtrad er slechts een de maxi-
mumsnelheid van 50 km/u. Hij 
reed 87 km per uur. Alle betrok-
ken bestuurders krijgen hun be-
keuring thuisgestuurd.

Snelheidscontrole

Amir Charles met TMF bij Bobs
Uitgeest - Zaterdag 20 maart 
komt de TMF Superchart Tour 
naar discotheek Bobs. Een show 
met  vj en dj Amir Charles.
 
Voor de jongere oudere staat 
op zaterdag 3 april Wicked Jazz 

Sounds geprogrammeerd in Club 
Planet en voor het uitgaanspu-
bliek van 16 jaar en ouder staan 
zaterdag 3 en zondag 4 april dj’ 
s als Tony Cha Cha, Vato Gonza-
lez en Billy the Klit klaar om een 
feestje te bouwen.

Uitgeest - Op zondag 4 april  
en dat is eerste paasdag, is er 
van 9.00 tot 15.30 uur weer een 
kofferbakmarkt op het parkeer-
terrein van Bob’s Party Palace. 
Deelnemen kost euro’s en kijken 
is gratis. Kijk voor meer informa-
tie op www.kofferbakmarkt.com. 

KofferbakmarktMHCU Meisjes D1 en 
C2 winnen wedstrijden
Uitgeest - De meisjes D1 van 
MHCU maken een prima start in 
de eerste klasse. Zaterdag werd 
thuis tegen Alliance gespeeld. 
Uitgeest begon scherp aan de 
wedstrijd en opende de sco-
re door een vloeiend uitgevoer-
de aanval over drie schijven. Alli-
ance bleef combineren en kwam 
terug in de wedstrijd. Laat in de 
eerste helft scoorde Uitgeest op-
nieuw en hield de voorsprong 
vast tot aan de rust: 2-1. Na 
rust zette Alliance sterk aan en 
kon Uitgeest ondanks de enor-
me vechtlust de gelijkmaker niet 
voorkomen. Met opnieuw een 
mooie combinatie scoorde Uit-
geest de winnende treffer. Eind-
stand 3-2 voor Uitgeest.
C2 stond aan de start in de be-
langrijke wedstrijd tegen het 
hooggeplaatste Kraaien. Kraaien 
wist voor de rust te scoren: 0-1. 
Een van richting veranderd schot 
trof daarna doel, zodat een 1-1 
ruststand het resultaat was. Met 

veel inzet van Uitgeest kwam de 
2-1 tot stand na een fraaie aan-
val. De tegenstander wist zich 
verslagen en zag Uitgeest voor-
bijgaan op de ranglijst. Meisjes 
8D1 speelden thuis tegen Hurley. 
In de eerste helft kreeg Uitgeest 
enkele strafcorners tegen, ge-
volg: een doelpunt voor Hurley: 
0-1. In de tweede helft werd de 
opstelling van Uitgeest iets ge-
wijzigd, wat resulteerde in de ge-
lijkmaker uit een ietwat romme-
lige situatie. Hurley ging daarop 
in de tegenaanval, kreeg weder-
om een strafcorner en kon daar-
uit scoren: 1-2. De gelijkma-
ker van Uitgeest liet niet lang op 
zich wachten, via de binnenkant 
paal werd het 2-2. De bal werd 
daarna voor het doel van Uit-
geest gestopt, maar niet wegge-
slagen waardoor de aanval van 
Hurley kon scoren: 2-3. Het lukte 
Uitgeest niet meer om nog een 
derde keer op gelijke hoogte te 
komen. 

Uitgeest - Op zaterdag 20 maart 
van 14.00 tot 16.30 uur is er bij 
korfbalvereniging Stormvogels 
voor iedereen van zes tot en met 
vijftien jaar een spellenmiddag. 

De spelletjes worden gehouden 
op het veld van Stormvogels op 
het sportcomplex aan de Nies-
venstraat. Wie mee wil doen kan 

Spelletjesmiddag Stormvogels
zich aanmelden in de kantine. 
Deelnemers hoeven niet goed 
te kunnen korfballen. De jeugd 
traint elke dinsdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur. Vrijblijvend 
een poosje meedoen, is altijd 
mogelijk. 
Informatie over de spellenmid-
dag bij Nanette Oldenburger, 
tel.: 0251-320035.  
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Jonge talenten Kindervreugd 
brengen jaarlijks toneelstuk
Uitgeest - De kinderen van 
Jong Talent laten traditiegetrouw 
de voorstelling zien waaraan zij 
een jaar lang gewerkt hebben. 

Zij laten dit jaar twee toneelstuk-

jes zien. De voorstelling is zater-
dag 20 maart vanaf 14.15 uur. ‘s 
Avonds is er een uitvoering voor 
familie, vrienden en kennissen 
en die voorstelling begint om 
19.00 uur.  

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest ziet er als volgt uit. 

Donderdag 18 maart: 10:30 Da-
mesgym, 20:00 Handbal DSS.

Vrijdag 19 maart: 17:30 Jeugd-
basketbal, 20:00 Competitiedar-
ten, RZVV SNS Regiobank Com-
petitie met om 19:30 Aldor Ver-

lichting-Haazz.nl, 20:10 Vlag-
genkoning-Patina Valbeveiliging, 
20:50 Rotho Houten Vloer-Sport-
hal de Zien, 21:30 Piet Putter 
Bouw-Snijder Stoffering, 22:10 
WEA accountants-Bouw en Fun-
deringstechniek, 22:50 The Spirit 
of Wine-Bellus Bouwkosten.

Zaterdag 20 maart: 14:00 Bas-
ketbalcompetitie LCP, 20:00 Ten-

Zoë eerste die geslaagd is 
voor het bromfietsexamen

Uitgeest - De net 16 jaar gewor-
den Zoë Groenewegen was één 
van de eerste kandidaten die op 
bromfietsexamen ging. Ze reed 
een keurige rit en heeft als eer-
ste Uitgeester het examen ge-
haald!
Op 1 maart is het praktijkexa-
men van de bromfiets ingevoerd. 
Kandidaten die 16 jaar zijn moe-
ten eerst hun theorieexamen ha-
len en vervolgens mogen ze dan 

het praktijkexamen doen. Kandi-
daten uit Uitgeest en omstreken 
doen hun praktijkexamen bij het 
CBR in Alkmaar. Ze moeten een 
rit van ongeveer 30 minuten rij-
den en de examinator rijdt achter 
de kandidaat aan om deze rit te 
beoordelen. Maandag 15 maart 
was het de eerste keer dat er in 
Alkmaar examens werden afge-
nomen voor de bromfietsprak-
tijk. 

Unitas op het podium
Uitgeest - Zaterdag 13 maart  
werd in sporthal De Walvis in Be-
verwijk de finale gehouden tus-
sen de beste turnsters van de 
Rayons Kennemerland, Amster-
dam en het Gooi.
In de eerste wedstrijdronde 
moesten de jeugdturnsters Sere-
na Bakker en Adaja Plinck hun 
turnen meten met de andere 
meisjes. Adaja deed het goed en 
haalde de hoogste score op brug 
(12.20). Zij eindigde op een zes-
de plaats. Serena Bakker deed 
het beter. Zij behaalde de hoog-
ste score op de pegasus (11.30) 
en met maar 0.10 punten ver-
schil van de nummer 1 werd Se-
rena derde.
In de tweede wedstrijd waren de 
junioren Eva van der Zon en Jo-
sephine Gilissen aan de beurt. 
Deze twee junioren hadden na 
drie toestellen al een voorsprong 
opgebouwd en deze hielden ze 
ook vast toen er bij de balk wat 
onderdelen niet lukte. Beide 
turnster stonden op het podium: 
Josephine werd eerste met een 

puntentotaal van 46.90 en Eva 
werd tweede met 45.50 punten.
Bij de senioren in de derde wed-
strijd was het spannend tussen 
de twee clubgenootjes Erica Eel-
tink en Evelien Schouten. Bei-
de meisjes wisten op twee toe-
stellen beter dan de anderen te 
eindigen, Evelien was het beste 
op balk (11.25) en brug en Erica 

op sprong en vloer (11.95). Uit-
eindelijk was het Evelien die de 
beste was en een gouden me-
daille kreeg omgehangen. Erica 
kwam er naast te staan op een 
tweede plaats. 
De beste achttien turnsters van 
de groepen konden zich plaat-
sen voor de regiofinale op 17 
april in sporthal De Walvis.

Erica en Evelien eindigden op het podium. 

Aangepaste vakantiewoning 
met uitzicht op het meer
Uitgeest - Op het jachthaven-
terrein staat een aangepaste va-
kantiewoning, genaamd het Ri-
Be huis. Het RiBe huis is een va-
kantiewoning speciaal voor men-
sen met een beperking. Niet al-
leen zij, maar ook de familie kan 
genieten van deze woning, voor-
zien van alle aanpassingen en 
voorzieningen. Zij hebben dan 
de mogelijkheid om een vakan-
tie aan het water te vieren in de-
ze royale woning. Het RiBe huis 
is van alle luxe voorzien. Met het 
weidse uitzicht over het Uitgees-
termeer en de kabbelende boot-
jes om hen heen, komen zij echt 
tot rust.  
Patty Hopman vertelt: “Deze wo-
ning is een aantal jaar door He-
liomare geëxploiteerd, maar door 
omstandigheden is de exploita-
tie gestopt. Toen ik dat hoorde, 
heb ik contact opgenomen met 
de eigenaar van de woning om 

te kijken of er toch niet een mo-
gelijkheid bestond deze speciale 
vakantiewoning voor deze spe-
ciale doelgroep beschikbaar te 
houden. Niet alleen als vakantie-
woning in de zomer, maar even-
tueel ook als tijdelijke woning bij 
een verbouwing of woningaan-
passing. Ik vind het belangrijk 
dat mensen met een beperking 
zorgeloos kunnen genieten van 
een paar dagen weg. Weg uit 
hun eigen omgeving en lekker 
even los komen van alle dage-
lijkse beslommeringen. Ik werk 
met verstandelijk en lichame-
lijk gehandicapte kinderen. Door 
mijn werk weet ik als geen an-
der hoe belangrijk het is om te 
af en toe te kunnen genieten van 
gewoon vrij zijn zonder zorgen.” 
Patty kreeg de mogelijkheid de 
woning te gaan verhuren op vrij-
willige basis.  
Voor meer informatie over het Ri-

Be huis kan men kijken op www.
ribehuis.nl of neem contact op 
met Patty: tel.: 06-17145544, in-
fo@ribehuis.nl.

nistoernooi Bosman. Zondag 21 
maart: 10:00 Jeugddarten, 12:00 
Vlooienmarkt.

Maandag 22 maart: 9:00 Ouder 
Kind Gym, 19:00 Volleybaltrai-
ning, 20:30 KNVB zaalvoetbal De 
Zien.

Dinsdag 23 maart: 9:00 – 11:00 
Damesgym, 18:00 Jeugdbasket-
bal.
Woensdag 24 maart: 9:00 Ouder 
Kind Gym, 17:30 Jeugd en Cir-
culetievolleybal, 20:00 Recreatie 
Badminton en Volleybal, 20:00 
Competitiedarten. 
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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.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Joey van der Eng, zoon van
S.T.M. Bonne en P. van der Eng

Kijk op Uitgeest
Lintjesregen
Die is toch altijd vlak voor Konin-
ginnedag? In Uitgeest doen we het 
echter altijd net iets anders dan in 
de rest van Nederland zeg ik wel 
eens. Dus hadden wij afgelopen 
week een ware lintjesregen. Een 
Koninklijke onderscheiding voor 
vier mensen die zich in de afgelo-
pen decennia dienstbaar hebben 
opgesteld voor onze gemeen-
schap. Piet Wester deed dit voor-
namelijk door zich twintig jaar te 
hebben ingezet bij de Uitgeester 
vrijwillige brandweer. Zonder man-
nen als Piet zouden wij het niet zo 
veilig hebben. Tijdens de feest-
avond van de brandweer afgelo-
pen zaterdag heb ik hem namens 
alle Uitgeesters hiervoor hartelijk 
dank gezegd.
Maar ook nam ik afgelopen week 
afscheid van in totaal acht raads-
leden. Ik sprak ze hartelijk toe en 
dankte hen voor hun inzet. Drie 

raadsleden hadden zich echter zo 
lang ingezet voor de Uitgeester 
politiek dat ze een Koninklijke on-
derscheiding hadden verdiend. Dat 
waren Theun Velthuis, Ria Heijne 
en Elly Cornelisse. Met hun vertrek 
verliezen we bijna een halve eeuw 
raadservaring. En dat zullen we 
gaan missen de komende tijd.
Een dag later heb ik de door u 
nieuw gekozen raad beëdigd. Met 
gelukkig ook weer enkele jonge 
mensen daarbij. Ondanks het ge-
mis van enkele ‘oude rotten’ is 
onze nieuwe gemeenteraad een 
goede mix van ervaring en een 
nieuw geluid.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Scholieren maken schilderkunst
Alle leerlingen van de Binnenmeerschool bekwamen zich deze 
week onder de deskundige leiding van beeldend kunstenares Kee 
Brandjes in het maken van een eigen schilderwerk. De doeken, 
227 stuks, vormen de komende kunstexpositie in de hal van het 
gemeentehuis. Wethouder Arnold Sely opent die tentoonstelling 
op vrijdagavond 26 maart om 20.00 uur.

Schilderes Kee Brandjes, sinds tien 
jaar lid van de gemeentelijke Kunst-
commissie, liep al een tijdje met het 
plan rond om schoolkinderen te la-
ten exposeren in het gemeentehuis. 
Kee Brandjes: ‘Het leek ons een 
goed idee om ter afwisseling van 
beroepskunstenaars uit Uitgeest en 
omgeving ook onze eigen jeugd te 
laten exposeren in het gemeente-
huis. Het is belangrijk om kinderen 
enthousiast te maken voor cultuur 
en wie weet betrek je op die manier 
ook hun ouders erbij.’ 
Bij wethouder Sely vond Brandjes 
een gewillig oor en samen stapten 
zij vorig jaar naar de Binnenmeer-
school. Daar werden zij met open ar-
men ontvangen. Maar de uitvoering 
van het kunstproject zal Kee Brand-
jes deze week nog heel wat hoofd-
brekens kosten. De linnen doekjes 

(ter grootte van een A4’tje), de acryl-
verf en de kwasten kostten dankzij 
een Uitgeester winkelbedrijf een 
habbekrats. Maar hoe krijg je van 
zoveel kinderen de volle aandacht? 
Hoe kiezen ze in twee lesochtenden 
een onderwerp en werken ze dat 
ook nog helemaal uit?
Kee Brandjes is vol vertrouwen. ‘Ik 
neem ze eerst in vijf minuten mee in 
de geschiedenis van de kunst. Ver-
volgens laat ik ze een paar mooie 
plekjes van oud Uitgeest zien. Ten 
slotte vertel ik iets over de werking 
van het perspectief en dan is het 
schilderen geblazen!’

De opening van de expositie op 26 
maart is voor iedereen toegankelijk. 
De schilderijen blijven tot 28 april 
te bezichtigen, tijdens de openings-
uren van het gemeentehuis.

Een schone straat is
een veilige straat

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

Nieuwsbrief
over Schiphol
Met de nieuwsbrief ‘Cluster 
noord’ informeren de gemeen-
ten en de Milieudienst IJmond 
de inwoners over regionale ont-
wikkelingen rondom het dossier 
Schiphol.
De nieuwsbrief voor het eerste 
kwartaal van 2010 is sinds kort 
na te lezen op de website:
www.milieudienst-ijmond.nl/
vliegverkeer. 
De nieuwsbrief ‘Cluster noord’ ver-
schijnt vier keer per jaar. In de nieu-
we editie komen de volgende onder-
werpen aan bod:
• Problematiek meenemen in

planvorming
• Voortgangsnotitie Strategische

nota Schiphol 2007 
• Jaarverslag Alders 
• Website uitgelicht 
• Gebruik Polderbaan kwartaal

november-januari 
• Meetresultaten van de NOMOS-

meetposten in Cluster noord

Wegafsluitingen
Vanaf maandag 22 maart tot en 
met vrijdag 26 maart is de brug 
van de Langkamplaan in Waldijk 
afgesloten voor alle verkeer. Het 
wegdek van de brug wordt opnieuw 
bestraat. Het verkeer wordt omge-
leid over de brug van de Hooykam-
plaan. Als de werkzaamheden mee-
vallen, kan het zijn dat de afsluiting 
korter duurt dan gepland.
Het deel van de Benningskamp-
laan vlak voor Aan de Kromme 
Sloot wordt op woensdag 24 
maart van 13.00 tot 16.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Daar wordt 
deze middag een start gemaakt met 
heiwerkzaamheden voor de bouw 
van negentien woningen. Tijdens de 
afzetting worden delen van de Ben-
ningskamplaan en Aan de Kromme 
Sloot opengesteld voor verkeer in 
beide richtingen. 



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
TERINzAGElEGGING PROcEs-vERBAAl
vERKIEzINGsuITslAG

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 3 maart 
2010 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
maakt bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van dit hoofd-
stembureau, waarin de uitkomst van de op die datum gehouden stem-
ming is vastgesteld, voor een ieder ter inzage is gelegd bij Bureau 
verkiezingen, Middelweg 28.

Uitgeest, woensdag 10 maart 2010

De voorzitter voornoemd,
drs. A.E.H. Baltus

vERGuNNING AcTIvITEITEN scOuTING

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning c.q. toestemming is verleend aan Scouting Uitgeest voor een aan-
tal activiteiten in het jaar 2010 in het kader van 100 jaar scouting, 
waaronder:
• Op 28 mei met alle scoutingleden op eigen terrein slapen en

eventueel op het terrein daarachter.
• Op 12 juni het bouwen van torens met meerdere scoutinggroepen

op het terrein aan de Binnenkruierstraat.
• Op 3 juli (kermis) het houden van een prutrace, startend in de

Westergeestervaart bij de Binnenmeer, door weilanden en slootjes
en eindigend op het scoutingterrein.

• Op 4 september het houden van een trekkerstocht met twee
trekkers en versierde wagens met kinderen op en naast de wagens.

• Op 26 november een serenade door de Scoutingband op het
Regthuysplein, en plaatsing van een tent, waarbij warme
chocolademelk wordt geschonken.

Aan deze vergunning, c.q. toestemming zijn voorwaarden
verbonden.

vERGuNNINGEN HuTTENwEEK

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning is verleend voor het organiseren van een kansspel aan de Stich-
ting De Huttenweek Uitgeest. De loten worden in de periode van 9 t/m 

15 mei 2010 deur aan deur in omloop gebracht. Tevens is vergunning 
verleend voor het houden van de Huttenweek op het terrein aan de 
Binnenkruierstraat in de periode van 16 t/m 20 augustus 2010. In 
verband hiermede is de Binnenkruierstraat afgesloten van 16 augus-
tus vanaf 06.00 uur tot en met 20 augustus tot 17.00 uur, met dien 
verstande dat de doorgang voor voetgangers (met kinderwagens, rol-
stoelen, etc.) en voor fietsers gehandhaafd blijft.
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen 
tegen deze besluiten een bezwaarschrift indienen binnen zes weken 
na de bekendmaking ervan.

ONTvANGEN BOuwAANvRAGEN

BL 2010-013 Loet 15 Plaatsen dakkapellen 
BL 2010-014 Lepelaarstraat 12 Plaatsen dakkapel 
BL 2010-015 Meldijk 42 Wijzigen kozijnen en windveer
B1 2010-004 Lagendijk 41 Aanleggen tweede havenkom 
BR 2010-021 Westerwerf 9a Uitbreiden bedrijfspand 

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

AfGEGEvEN BOuwvERGuNNINGEN

Verzenddatum
17-03-2010 De Spin 33 Uitbreiden woning  

16-03-2010 Middelweg 59 Wijzigen gevels    
  

AfGEGEvEN slOOPvERGuNNING

Verzenddatum
17-03-2010 Busch en Dam 6 Slopen paardenstal 
  
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen afgegeven vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afde-
ling Middelen, Ruimtelijk Beheer en Projecten. Een beroepschrift dient 
binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking van het 
besluit te worden ingediend en gericht te worden aan de Arrondis-
sementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Stationsplein 80, 
2011 LM Haarlem. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

GGD Kennemerland start in april 
met de vaccinatie tegen baar-
moederhalskanker. Deze maand 
krijgen alle meisjes die in 2009 
12 jaar zijn geworden hiervoor 
een uitnodiging. Ook meisjes 
die in 2009 zijn uitgenodigd, 
maar de prikken niet - of niet al-
lemaal - hebben gehaald, krijgen 
nog een keer een uitnodiging.
Baarmoederhalskanker is een ernsti-
ge ziekte. In Nederland krijgen elk 
jaar ongeveer 600 vrouwen baar-
moederhalskanker. Door vaccinatie 
zijn meisjes voor een groot deel be-
schermd tegen baarmoederhalskan-
ker. Het blijft echter belangrijk om 
op latere leeftijd een uitstrijkje te la-
ten maken bij de huisarts. Daarmee 

kan baarmoederhalskanker in een 
vroeg stadium opgespoord worden 
en behandeld. In Nederland krijgen 
vrouwen tussen 30 en 60 jaar elke 
vijf jaar een uitnodiging voor het 
uitstrijkje bij de huisarts.

Alle meisjes die in aanmerking ko-
men voor de vaccinatie, en hun ou-
ders, krijgen in maart een brief en 
een mini-magazine van het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu (RIVM) met informatie over de 
prikken. Enkele weken daarna krij-
gen ze een uitnodiging van de GGD. 
In deze brief staat waar en wanneer 
de meisjes een inenting kunnen ha-
len.
Dit oproepschema is ook te vinden 

op de website www.ggdkennemer-
land.nl.
Op de website www.prikenbe-
scherm.nl, staan veel vragen en 
antwoorden over de vaccinatie te-
gen baarmoederhalskanker. Iedere 
woensdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur is er de mogelijkheid te 
chatten met een medewerker van 
het RIVM. 
Voor inhoudelijke vragen kunnen 
mensen gratis bellen met het lande-
lijke informatienummer 0800 - 301 
80 51. Voor vragen over prikdagen, 
locaties en tijden kan gebeld wor-
den naar GGD Kennemerland op te-
lefoonnummer 023 - 789 17 57, op 
werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 
uur.

Excursies ’40-’45
In de aanloop naar de dodenher-
denking op 4 mei organiseren 
de heer en mevrouw van Tonge-
ren ook dit jaar weer excursies 
voor de groepen acht van de uit-
geester basisscholen over het 
thema Tweede wereldoorlog. In 
het ochtendprogramma geven 
zij een uitgebreide presentatie 
over de oorlogsjaren. ’s Middags 
gaan zij met de schooljeugd op 
de fiets langs de plaatsen in uit-
geest waar nog sporen te vin-
den zijn van de bezetting.

Het is dit jaar voor het eerst dat 
alle basisscholen in Uitgeest aan de 
excursies deelnemen. De excursies 
vinden plaats op 8 april, 12 april, 13 
april, 15 april, 19 april, 20 april, 21 
april en 22 april.

Prik tegen baarmoederhalskanker


