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ELKE WEEK

HUIS-AAN-HUIS

IN UItgEESt

FC Uitgeest start met derby
Uitgeest - De vrouwen van FC 
Uitgeest zijn ook alweer volop 
in training voor het nieuwe sei-
zoen. Het team speelt zondag 23 
augustus haar eerste bekerwed-
strijd tegen VV Limmen.
Keeper Shari Breetveld is vol ver-
trouwen in het komende seizoen. 
“We hebben als nieuwe aanwin-
sten Romy Paling en Kelly Sel-
vius. Die meiden komen uit da-
mes 2 en gaan dit seizoen ze-
ker het eerste versterken.” Mar-
ga Admiraal is weer terug ge-
gaan naar FC Castricum omdat 
ze daar weer een dames 1 team 
hebben. Breetveld kijkt uit naar 
de bekerduels. “Eerst uit tegen 
VV Limmen (aanvang 14.00 uur). 
Daarna spelen we op donder-
dagavond 27 augustus thuis te-
gen Duinrand S (aanvang 19.00 
uur). De laatste poulewedstrijd is 
op zondag 30 augustus, weder-
om thuis tegen LSVV (aanvang 
12.45 uur). Het gaat weer span-
nend worden.”

Raad van State haalt streep door 
bestemmingsplan HMS-terrein
Uitgeest – De Raad van Sta-
te heeft deze week op proce-
durele gronden een streep ge-
haald door de goedkeuring die 
de provincie bijna een jaar ge-
leden gaf aan het bestemmings-
plan ‘HMS-terrein Uitgeest’. Het 
hoogste rechtscollege geeft 
daarmee geen goedkeuring aan 
het door de gemeenteraad van 
Uitgeest op 5 februari 2008 vast-
gestelde bestemmingsplan.

Tegen de goedkeuring van het 
bestemmingsplan door de pro-
vincie was bezwaar gemaakt 
door een aantal inwoners van 
Uitgeest. Hun bezwaren richtten 
zich niet alleen tegen de inhoud 
van het plan, maar ook tegen het 
feit dat het bestemmingsplan 
niet tijdig en op de juiste wijze 
ter inzage is gelegd. De Raad 
van State stelde de bezwaar-
makers wat dat laatste betreft 
in het gelijk omdat op 11 en 13 
september 2007 minstens twee 

van de bezwaarmakers de door 
hen gewenste stukken niet op 
de juiste plaats in het gemeen-
tehuis van Uitgeest hadden aan-
getroffen.
De uitspraak van de Raad van 
State houdt in dat het bestem-
mingsplan nu opnieuw door de 
gemeenteraad moet worden 
vastgesteld. Belanghebbenden 
zijn tijdens de terinzagelegging 
opnieuw in de gelegenheid om 
bezwaar te maken. Het is ondui-
delijk hoeveel tijd er gemoeid zal 
zijn met het andermaal doorlo-
pen van de gehele procedure.
Het bestemmingsplan ‘HMS-
terrein Uitgeest’ voorzag in de 
bouw van 140 woningen op het 
terrein van de voormalige Hol-
landse Melksuiker Fabriek. Voor 
het realiseren van de woningen 
zou de provinciale weg N203 
worden verlegd naar de spoorlijn 
toe. De plannen voor woning-
bouw vielen niet bij iedereen in 
goede aarde.

Twee 
gewonden 
bij botsing
Uitgeest - Afgelopen vrijdag-
nacht zijn bij een ongeluk op de 
N203 tussen Uitgeest en Krom-
menie twee lichtgewonden geval-
len. De twee auto’s botsten door 
nog onbekende oorzaak tegen el-
kaar op de kruising bij de Lage-
dijk. Een inzittende is per ambu-
lance naar het Zaans Medisch 
Centrum vervoerd. Beide voertui-
gen moesten worden weggeta-
keld. Foto: Leo Tillmans.

tot ziens bij

Zwarte bessen/
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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 Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.Vakantiegasten Castricum

Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden 
tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dorcamp 1, tel. 654540. In het 
(hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
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.
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.

Pompoenconcert in Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Op vrijdagavond 
28 augustus is voor de vijftien-
de keer het jaarlijkse Pompoen-
concert in de Tuin van Kapi-
tein Rommel te Castricum. Van-
af 20.30 uur zullen er muzikale 
klanken galmen door de sfeervol 
verlichte tuin.

Dit jaar zal Dark Rosie zorgen 
voor deze muzikale klanken. 
Dark Rosie staat voor verras-
sende eigenzinnigheid. Miranda 
Zuurbier op de accordeon, Arjen 
van den Houten op de contra-
bas en Ton Hemmen op de gitaar 
beperken zich niet tot een stijl, 
maar spelen bewerkingen van 
bekend en onbekend werk uit de 
pop/rock, blues en jazz. Ook ei-
gen nummers zullen ze laten ho-
ren. Deze kenmerken zich door 

mooie harmonieën, op bijzonde-
re wijze uitgewerkt voor contra-
bas, gitaar en accordeon. Meer 
informatie is te vinden op hun 
website www.darkrosie.nl.  
De Tuin is geopend om 19.30 uur 
zodat men rustig een plaatsje 
kan zoeken. Het Pompoencon-
cert wordt altijd goed bezocht 
dus het is aan te raden op tijd te 
komen. Met een eigen stoeltje of 
plaid is men in ieder geval verze-
kerd van een zitplek. Op het ter-
ras kan men koffie, (kruiden)-
thee of iets anders bestellen.
De entree is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage voor de verbou-
wing is uiteraard welkom. Voor 
de pauze kan men nog lootjes 
kopen op het terras, waarmee 
men de verbouwing steunt. In de 
pauze vindt de trekking plaats 
en zijn er leuke prijzen te winnen 
aangeboden door winkeliers uit 
Castricum. 
Voorafgaand aan het Pompoen-
concert op 27 augustus om 13.30 
uur wordt er een workshop pom-
poenen snijden met sjablonen 
gegeven. Pompoenen en materi-
alen zijn aanwezig. Voor 5,00 eu-
ro kan men deelnemen. Opge-
ven voor 20 augustus bij de Tuin 
of via telefoonnummer: 0251-
672356, bereikbaar ma-vrij van 
9.30-16.30 uur. De ingang van 
de Tuin van Kapitein Rommel 
is schuin tegenover het station 
Castricum. Informatie over de 
Tuin is te vinden op www.tuin-
vankapiteinrommel.nl. 

Gouden Dagen Fonds De 
Boogaert zoekt donateurs
Castricum - In de periode 31 
augustus tot en met 12 septem-
ber gaan teams in Castricum 
huis-aan-huis donateurs werven 
voor het Gouden Dagen Fonds 
De Boogaert. Een donateur be-
zorgt al voor 6,- euro per maand, 
een oudere uit Castricum een 
heel bijzondere dag. 

Gouden Dagen Fonds De Boog-
aert is op zoek naar donateurs, 
om bewoners van het verzor-
gingshuis jaarlijks drie Gouden 
Dagen te kunnen bieden. Gou-
den Dagen is een landelijk ini-
tiatief. Elk jaar krijgen bewoners 

van de deelnemende verzor-
gingshuizen drie vouchers, elk 
met een eigen thema. Een dag-
je retour naar vroeger, een dag-
je uit en een dagje nog nooit ge-
daan. 
Zo krijgt elke oudere het dagje 
uit, dat het beste bij hem of haar 
past. Ook tachtigplussers die in 
de buurt van De Boogaert wo-
nen, kunnen zich voor de vou-
chers aanmelden. Viva! Zorg-
groep doet mee aan Gouden Da-
gen, omdat het vindt dat elke ou-
dere op zijn minst een paar da-
gen per jaar helemaal weg moet 
zijn uit de sleur van alledag. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencentrum: 
072-5090234. Inspectie: 0900-
2021210. 

Vogelasiel: 075-6213737. Dieren-
ambulance: 0251-215454. Die-
renasiel: 072-5114861. Stichting 

Gevonden en
vermiste dieren

Zwerfdier: 072-5612482. 

Gevonden:
Dusseldorperweg Limmen: grijs-
cypers poesje, lief, circa 1 jaar. 
Bakkum: zwart katertje, cir-
ca zes maanden, meegelopen 
vanaf Bakkum bij het tennister-
rein naar de Pr. Margrietstraat in 
Castricum.

Concert in Dorpskerk
Castricum - Op maandag 24 
augustus zal door de alt Anne-
miek Zeben en de organist Cees 
van de Poel een concert gege-
ven worden in de Dorpskerk. Na 
de voorgaande succesvolle con-
certen is deze keer gekozen voor 
muziek van Nederlandse com-
ponisten, onder andere Hubert 

Cuypers en Jurriaan Andriessen, 
Paul Christiaan van der Weste-
ring en Albert de Klerk. Uitge-
voerd worden een Ave Maria, 
vier gedichten van Revius en en-
kele Marialiederen. Aanvangs-
tijd: 20.00 uur. Kaartverkoop 
voorafgaande aan het concert in 
de kerk. Toegang 5,00 euro.  
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Programma 20 aug t/m 26 aug 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 16.30 & 20.00 uur 

“The Proposal”
vrijdag & zaterdag 15.00 uur

zondag 14.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“Ice Age 3D” (NL)
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Ice Age 3D” (OV)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 
17.00 & 21.00 uur 

zondag 16.30 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 
“Harry Potter 6”

vrijdag & zaterdag 15.00 uur 
zondag 14.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Het geheim van 

Mega Mindy”
donderdag 20.00 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 
“State of play” 

State Of Play in Corso
Russell Crowe speelt een ouder-
wetse journalist die in de moder-
ne mediawereld de dood onder-
zoekt van de maîtresse van een 
bevriend congreslid. 
Het goed uitziende, onverstoor-
bare congreslid Stephen Collins 
is de hoop van zijn politieke par-
tij. Alle ogen zijn gericht op deze 
opkomende ster als partijkandi-
daat voor de naderende race om 
het presidentschap. Tot zijn on-
derzoeksassistente/minnares op 
brute wijze wordt vermoord en 

het ene geheim na het andere 
uit de kast rolt. 
McCaffrey heeft het twijfelach-
tige genoegen bevriend te zijn 
met zowel Collins als met de 
spijkerharde uitgever Cameron, 
die hem op onderzoek stuurt. Bij 
zijn zoektocht met zijn partner 
Della naar de moordenaar stuit 
McCaffrey op een doofpotopera-
tie die de totale machtsstructuur 
van het land dreigt te ontwrich-
ten. Vanaf donderdag 13 augus-
tus in Corso.

Harry Potter en 
de Halfbloed Prins
Zesde avontuur van Harry, Her-
mione en Ron waarin Harry een 
mysterieus boek vindt met de 
tekst ‘Dit boek is het eigendom 
van de Halfbloed Prins’. Harry 
vermoedt dat er gevaar schuilt 
binnen de muren van Hogwarts, 
maar Dumbledore is meer be-
zig met Harry voor te bereiden 
op de laatste strijd die snel na-
dert. Samen proberen ze een 
manier te vinden om de verdedi-
ging van Voldemort te doorbre-
ken. Dumbledore schakelt hier-
voor zijn oude vriend en colle-
ga in; de argeloze Professor Ho-

race Slughorn. Intussen krijgen 
de studenten met een tegen-
stander van een heel andere or-
de te maken. 
Hun hormonen spelen hun na-
melijk parten. Te zien in Corso 
Bioscoop in Castricum.

Castricum - Wederom stelt Dei-
ning zijn terras open voor een 
publiekevenement. Waar het 
restaurant aan de Castricum-
mer kust steeds meer bekend 
komt te staan als populaire eve-
nementenlocatie staat het vol-
gende grote feest alweer op de 
agenda.
Op zondagmiddag 23 augustus 
beklimt Peter Beense het podium 
om zijn gezellige repertoire ten 
gehore te brengen. In samen-
werking met het toporkest To-
tal Eclipse, die samen met Dan-
ny Nicolay het voorprogramma 
zal verzorgen, zal Peter Beense 
Deining weer laten meeswingen 
met de bekendste Nederlandsta-
lige hits. 
De ras-Amsterdammer heeft in 
de laatste jaren enorm aan po-
pulariteit gewonnen door vele 
optredens, hits in de top 40 en 
samenwerking in het verleden 
met de overleden André Hazes.
Speciaal voor de gelegenheid 
zal Deining weer worden omge-
bouwd tot live-podium. Over het 

terras wordt de nieuwe tent ge-
spannen zodat dit evenement 
ook prima doorgang kan vinden 
indien het regent.
Naast deze openbare festivitei-
ten verzorgt Deining ook ver-
jaardagen, bruiloften, huwelijken 
en personeelsuitjes. Wie nu een 
feest of partij bij Deining of Jaf-
fa voor oktober plant, ontvangt 
tien procent korting op de eind-
factuur. 
Natuurlijk zijn bij Deining nog tot 
1 november de deuren geopend 
voor een diner of een hapje en 
een drankje. 
Zondag 23 augustus vanaf 16.00 
uur vijf uur lang live muziek.
Kaarten in voorverkoop bij 
strandpaviljoen Deining, res-
taurant de Duynen op camping 
Bakkum en via Paylogic op www.
deiningcastricum.nl voor 12,50 
euro. Aan de deur 15,00 euro.
Voor meer informatie of reserve-
ringen kijk op www.deiningcas-
ricum.nl bel naar 0251-674101 of 
stuur een berichtje naar info@
deiningcastricum.nl.

Live op het terras
Deining presenteert 23 
augustus Peter Beense

Aandacht voor buslijn 163
Onze fractie heeft begrepen dat in de komende commissievergadering 
van de staten de problematiek rond de nieuwe dienstregeling van Con-
nexxion op de agenda staat.
Nadrukkelijk vraagt onze fractie opnieuw aandacht voor buslijn 163, 
voorheen de directe verbinding tussen Akersloot en Alkmaar. Nu is er 
een indirecte verbinding via station N.S. Heiloo. Dit heeft tot gevolg dat 
de reistijd Akersloot – Alkmaar aanzienlijk langer is dan in het verleden. 
Ook de mogelijkheid tot overstappen is niet optimaal.
Gebleken is dat de nieuwe dienstregeling funest is voor bezoekers uit 
Akersloot aan het M.C.A. zorg- en verpleeginrichtingen scholen en over-
stappers in Alkmaar naar andere bestemmingen.
De verontwaardiging in Akersloot over deze wijziging van de dienstrege-
ling is groot.
Onze fractie verzoekt dringend te bevorderen dat Akersloot weer een 
directe verbinding met het openbaar vervoer naar Alkmaar krijgt.
Namens de fractie van Castricum Kern(en) Gezond W.G.M. Veldt.

Warmtewisselaar op 
het Raadhuisplein 
Castricum - Op het Raadhuis-
plein is maandag 17 augustus 
begonnen met het aanleggen 
van een zogeheten Warmte/Kou-
de Opslagbron (WKO-bron). 
Dit is een systeem waarbij onder-
gronds warmte en koude wordt 
opgeslagen ten behoeve van 
verwarming en koeling van het 
gemeentehuis. Het is een van de 
klimaatmaatregelen die de ge-
meente neemt bij de renovatie 
en uitbreiding van het gemeen-
tehuis. Een WKO-bron is een bij-
zonder energiezuinige manier 
van klimaatbeheersing.
De aanleg van deze WKO-bron 

gaat via een tientallen meters 
diepe pijp welke in een gat in 
de grond wordt geplaatst, nabij 
de entree van het bestaande ge-
bouw en binnen de bouwhekken 
op het Raadhuisplein.
Allereerst wordt een stalen man-
telbuis enkele meters de grond 
in getrild. De overige werkzaam-
heden bestaan uit het boren van 
het gat. Bij elkaar zijn er zo’n vier 
weken met de werkzaamheden 
gemoeid.

Meer informatie over de WKO-
bron is verkrijgbaar via www.
geocomfort.nl.

Brandweer haalt koe uit sloot
Akersloot - Vrijdagmiddag even voor 14.00 uur kreeg Brandweer 
Akersloot de melding dat er een koe in de sloot zat ter hoogte van het 
handbalveld aan de Boschweg. De sloten daar zijn echte prutsloten, 
zodat het onfortuinlijke dier er niet op eigen kracht uit kon komen. Het 
was gelijk een mooie gelegenheid om de net nieuwe waadpakken in 
de praktijk uit te proberen.

Castricum - De werkgroep 
Heemskerk van de stichting Ter-
re des Hommes organiseert in 
de week van 24 tot en met 29 
augustus een huis-aan-huis-col-
lecte in Castricum, Bakkum, Lim-
men en Akersloot.

Men gaat van start met het ver-
zamelen van 25.000 euro voor 
het nieuwe project: Yayasan Au-
lia in Indonesie. Dit onderwijs-
programma is in 1995 gestart om 
in de sloppenwijken zelfstandige 
gemeenschappen op te zetten 
door de kwaliteit van het onder-
wijs te verhogen. 

Aulia geeft studiebeurzen aan 
ongeveer 615 kinderen op lage-
re, middelbare en hogere scho-
len. Deze studiebeurzen werken 
ook preventief tegen kinderar-
beid, kinderprostitiutie, drugs-
gebruik en bedelen; activiteiten 
waarin de vroege schoolverlaters 
maar al te vaak terecht komen. 

Aulia tracht door middel van trai-
ningen over de diepere oorzaken 
van de armoedeproblematiek 
ouders te stimuleren om geza-
menlijke economische activitei-
ten te ontwikkelen die het inko-
men kunnen vergroten.

Collecte Terre 
des Hommes
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Win kaarten voor HISWA te water

Delta Lloyd zorgt voor 
mooi watersportjaar
IJmuiden - Van dinsdag 1 tot 
en met zondag 6 september is 
er weer HISWA in IJmuiden. Op 
deze HISWA te Water wil Delta 
Lloyd, als partner van het eve-
nement, de bezoekers graag la-
ten zien en laten meemaken wat 
Delta Lloyd voor de watersport-
liefhebbers wil betekenen. 
Want Delta Lloyd maakt van 
2009 een bijzonder watersport-
jaar. Zo heeft Delta Lloyd dit jaar 
een langdurige voortzetting van 
de samenwerking met het Wa-
tersportverbond aangekondigd. 
Hierdoor is de verzekeraar in elk 
geval tot 2012 als partner ver-
bonden aan het Watersportver-
bond en de Delta Lloyd Kern-
ploeg. Hopelijk draagt deze on-
dersteuning bij aan een goede 
prestatie van de Nederlandse 
topzeilers tijdens de Olympische 
Spelen van 2012 in Londen. 

Daarnaast werd ook een aantal 
andere vierjarige sponsorcon-
tracten aangekondigd: met de 
jonge talenten uit de Optimist 
Club Nederland, de jubilerende 
Delta Lloyd Regatta en met de 
ambitieuze offshore zeilers in de 
Delta Lloyd North Sea Regatta. 
Bovendien zal Delta Lloyd naast 
deze nieuwe contracten de ‘His-
wa te Water’ en de ‘Delta Lloyd 
Open Nederlandse Kampioen-
schappen Olympische klassen’ 
de komende jaren blijven spon-
soren. 

De Volvo Ocean Race is de 
Mount Everest van het zeilen; 
zonder twijfel de zwaarste zeil-
wedstrijd ter wereld. In negen 
maanden tijd leggen de deelne-
mende boten 37.000 zeemijlen af 
en trotseren daarbij de gevaar-
lijkste zeeën. De race vergt fysiek 
en psychisch het uiterste van de 
bemanning. Bij sommige etap-
pes (‘legs’) varen de zeilers meer 
dan dertig dagen achter elkaar 
en komen ze nauwelijks aan sla-
pen en eten toe. Met maar en-
kele vierkante meters leefruimte 
zijn ze op elkaar aangewezen; al-
leen met (h)echt teamwork be-
reiken ze de finish. Een grote uit-
daging, waarmee sponsor Delta 

Lloyd de Nederlandse zeilsport 
wil stimuleren. Team Delta Lloyd 
heeft inmiddels laten zien waarin 
een klein land groot kan zijn. De 
spectaculaire boot is tijdens de 
Hiswa te Water in de haven van 
IJmuiden te bewonderen. Op de 
stand maakt u zelfs kans om op 
de Delta Lloyd mee te varen. 
Met al deze inzet wil Delta Lloyd 
laten zien waar haar sponsortoe-
wijding ligt: bij de watersport. Zij 
is niet voor niets de marktleider 
op het gebied van pleziervaartui-
genverzekeringen. De verzeke-
raar weet wat zeilers bezielt, wat 
hun vragen zijn en hoe zij daar-
voor de beste oplossing kan bie-
den. Want Delta Lloyd wil lange 
termijn zekerheid bieden. Voor 
elke boot heeft zij een goede 
verzekering. Of het nu gaat om 
een exclusief superjacht in Mo-
naco of een Optimist in Uitgeest. 
Dit alles met een zeer uitgebrei-
de dekking en vlotte en deskun-
dige schadeafwikkeling. Aan de 
leden van het Watersportver-
bond wordt nu zelfs een aan-
trekkelijke korting aangebo-
den op al hun verzekeringen. Zo 
wordt een totaaloplossing gebo-
den waarmee men met een ge-
rust hart kan genieten van huis, 
haard en schip.

Voor meer informatie over de 
sponsoractiviteiten en plezier-
vaartuigen verzekeringen van 
Delta Lloyd kan men terecht 
bij de assurantieadviseur of op 
www.deltalloyd.nl/watersport of 
www.deltalloyd/particulier. Hier 
kan men ook zelf een verzeke-
ring afsluiten.

Speciaal voor lezers van deze 
krant worden toegangskaarten 
voor het evenement beschikbaar 
gesteld door Delta Lloyd. Door 
het beantwoorden van de vraag 
hoe hun boot heet die mee doet  
aan de Ocean Race, kan men 
twee toegangskaarten, à 18,50 
euro winnen. Stuur de oplossing 
voor 25 augustus naar info@jut-
ter.nl en vermeld duidelijk uw 
naam, adres en telefoonnummer 
in de mail. Winnaars krijgen tele-
fonisch bericht.

Richard Bloedjes: “Een mooie prijs...”
Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Verzekeringen en Hy-
potheken brengt de lezers iede-
re maand op de hoogte van in-
teressante weetjes en bruikba-
re tips op financieel en verzeke-
ringsgebied. 
Al voor het vierde opeenvolgen-
de jaar is Univé de beste zake-
lijke verzekeraar van Nederland. 
Dit blijkt uit het klanttevreden-
heidsonderzoek van het zaken-
blad InCompany. Natuurlijk ben 
ik erg trots op deze prestatie. 
Vandaag ga ik nader in op de za-
kelijke kant van verzekeren en 
wat de risico’s bij ziekte kunnen 
zijn als zelfstandig ondernemer.

Zelfstandige Zonder Perso-
neel én zonder inkomen bij 
ziekte!
Het aantal Zelfstandigen Zon-
der Personeel (ZZP’ers) is in de 
afgelopen jaren sterk gestegen. 
Veel vaklieden hebben ervoor 
gekozen zichzelf te verhuren aan 
aannemers en of particulieren. 
De vraag is of ze zich wel vol-
doende realiseren welke zeker-
heden ze de deur uit hebben ge-
daan toen ze besloten voor zich-
zelf te gaan werken. Immers in 
loondienst wordt alles voor je 
geregeld. Er wordt pensioenpre-
mie betaald door de werkgever 
en bij ziekte word je salaris ge-
woon doorbetaald. Secundaire 
arbeidsvoorwaarden die opeens 
als zelfstandige ondernemer niet 

meer van toepassing zijn. Daar-
naast heeft de overheid in ver-
band met de explosief geste-
gen kosten de Wet Arbeidsonge-
schiktheidsverzekering Zelfstan-
digen (WAZ) sinds 1 augustus 
2004 afgeschaft. 

Wat heeft dat voor gevolgen 
gehad voor zelfstandigen?
Het is eigenlijk heel simpel; kun 
je als zelfstandige (door een ziek-
te of ongeval) niet werken, dan 
is er géén inkomen. Wat de ge-
volgen hiervan zijn, kun je je wel 
voorstellen. Buiten dat er geen 
inkomen is, lopen de kosten ge-
woon door. En de klanten willen 
wel geholpen worden, dus moet 
je mogelijk iemand (tijdelijk) in-
huren. Meer kosten, maar geen 
inkomen. Hoe ga je dat voorko-
men? Daar moet je op tijd over 
nadenken. Volgens de wet heb je 
nog wel recht op een bijstands-
uitkering bij arbeidsongeschikt-
heid als zelfstandige. Echter als 
je vermogen hebt of een partner 
met inkomen word je gekort met 
het inkomen wat hieruit voort-
vloeit. Het spaargeld of het ver-
mogen uit eigen woning moet je 
eerst consumeren. 
 
Is een verzekering bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid duur?
Veel ondernemers denken van 
wel en het is ook geen goedkope 
verzekering. Maar het risico wat 
je loopt is ook heel erg groot. Be-

denk wel dat als gevolg van ziek-
te je bedrijf failliet kan gaan en 
dat bij arbeidsongeschiktheid de 
bijstand het gevolg kan zijn. De 
praktijk leert dat er de laatste ja-
ren veel meer keuze aan scher-
per geprijsde arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen op de markt 
zijn gekomen. Waar vraag is ont-
staat aanbod en zo zijn er de 
meest uitéénlopende arbeidson-
geschiktheidsverzekeringen te 
verkrijgen. Wilt u ook een mooie 
prijs? Kom dan bij ons langs voor 
een deskundig advies. Samen 
kijken we naar de beste oplos-
sing voor het afdekken van het 
risico bij ziekte en/of arbeidson-
geschiktheid
Univé Hypotheken & Verzekerin-
gen is te vinden op De Drie Lin-
den 1 in Limmen, (072) 505 35 81 
en op de Maerelaan 6 in Heems-
kerk, (0251) 65 70 75.

Gele pijlen op wegdek en 
de brandkranen indicatie
Castricum - Diverse inwoners 
van Castricum hebben vragen 
gesteld over de door de brand-
weer aangebrachte gele pijlen 
op het wegdek. Uit regionaal 
overleg is gebleken dat diver-
se brandweerkorpsen in Noord- 
Holland hebben besloten om de 
markeringen van de brandkra-

nen aan te passen c.q. te verbe-
teren door middel van gele pij-
len op het wegdek. Dit omdat de 
brandkranenpaaltjes en/of de 
brandkranenbordjes op de ge-
vels in veel gevallen uit het zicht 
verdwijnen. Dit wordt veroor-
zaakt door begroeiing, vernie-
ling, veranderingen in het straat-

werk of soms ook bewoners die 
de bordjes en paaltjes wegha-
len.  
Daarom is ook in Castricum, Lim-
men en Akersloot begonnen met 
de gewijzigde markering. Als 
eerste is gewerkt aan de nieu-
we pijlen in de buitengebieden 
van de kernen Castricum, Lim-
men en Akersloot. De komen-
de jaren volgen de overige stra-
ten. Kritische inwoners merken 
op dat deze bij sneeuwval de ge-
le pijlen dan niet meer zichtbaar 
zijn en dit wordt door de brand-
weer onderkend. De brandkra-
nen zijn in kaart gebracht in een 
computersysteem en de alarm-
centrale geeft de adressen waar 
de brandkranen zich bevin-
den direct door aan de uitruk-
kende voertuigen. Willen de be-
woners helemaal zeker zijn van 
een goede bluswatervoorziening 
dan staat niets hun in de weg de 
brandkraan ijs- en sneeuwvrij te 
houden, alsmede door er voor te 
zorgen dat eventuele begroeiing  
binnen de perken blijft en dat er 
geen grote obstakels op of in de 
nabijheid van de brandkranen 
worden neergezet. De brand-
weer rekent op enige burger-
plicht in deze.  

Limmen - Op 22 augustus om 
10.30 uur zijn alle kinderen van 

Vliegers bouwen 
bij Conquista

vier tot en met negen jaar uit-
genodigd om vliegers te komen 
bouwen bij Conquista. Dan gaat 
namelijk het spetterende nieuwe 
seizoen van Conquista Kids weer 
van start. Onder begeleiding 

gaan de kinderen vliegers bou-
wen die men uiteraard daarna 
gaat uitproberen. De entree be-
draagt slechts één euro, en dat is 
inclusief limonade en een koek-
je. Het eindigt om 12.00 uur. 
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Gemengd koor heeft dringend geld nodig

Zaterdag 29 augustus Fancy Fair 
ten bate van ‘De Vredeburgers’
Limmen - Het klinkt misschien 
wat dramatisch, maar het is 
maar al te waar. Het bekende 
gemengd koor ‘De Vredebur-
gers’, door de Culturele Raad op-
gericht in 1975 heeft geld nodig 
om de kosten te kunnen beta-
len. Voor de huur van een loca-
tie moet meer huur worden be-
taald dan vroeger. Bovendien is 
de dirigent een beroepsdirigent, 
die een salaris verdient. Het diri-
gentenwerk wordt tegenwoordig 
niet meer op vrijwillige basis uit-
gevoerd. Reden voor het bestuur 
van ‘De Vredeburgers’ om een 
oplossing te zoeken.
Het gemengd koor bestaat uit 
44 leden: 13 sopranen, 15 al-
ten, acht tenoren en acht bas-
sen. Oprichter en eerste dirigent 
was de in Limmen als legenda-
risch bekend staande onder-
wijzer Bob Bruschke. Hij over-
leed zes jaar na de oprichting en 
werd vervangen door zijn zoon 
Huub Bruschke, die vrijwillig di-
rigent was van 1982 tot en met 
1996. In januari 1997 werd Ge-

rard Leegwater de nieuwe diri-
gent, een man met een conser-
vatoriumopleiding. Tijdens een 
vergadering op 12 april 2008 
confronteerde het nieuwe be-
stuur de leden met het feit, dat 
alle reserves op waren. Met een 
voorstel om de contributie met 
40% te verhogen, gingen alle 44 
leden unaniem akkoord met een 
huidig totaalbedrag van 150 eu-
ro per jaar. Bij de scheiding van 
destijds De Burgerij en Vrede-
burg moest voor het repeteren in 
Vredeburg meer worden betaald 
dan voorheen. Voor het jaar 2009 
zou de huurprijs stijgen. Derhal-
ve zocht het bestuur naar andere 
mogelijkheden. Onder gunstiger 
voorwaarden repeteert het koor 
thans in de PKN-kerk (voorheen 
Nederlands Hervormde Kerk) in 
Limmen. Vanuit de leden kwam 
het idee een fancy fair te orga-
niseren om zo geld bijeen te krij-
gen voor het doorlopend reilen 
en zeilen van het koor. Er werd 
zelfs een speciaal comité opge-
richt onder leiding van Marianne 

Een foto van het laatste concert van ‘De Vredeburgers’ op 15 februari 
dit jaar met van links naar rechts: de dirigent Gerard Leegwater, de so-
praan Sabine Kirsten en de tenor Hans van Dijk. Geheel rechts: voor-
zitter Clementine Bruschke. 

Rijsser. Tien leden meldden zich 
spontaan aan. 
 
Geen rommelmarkt
Voorzitter van ‘De Vredeburgers’ 
sinds februari 2008, Clementine 
Bruschke: “De kosten zijn geste-
gen, met name ook voor de con-
certen, die wij geven. Wij moeten 
muziekarrangementen kopen en 
ingehuurde solisten en een en-
semble betalen. Als wij 1000 eu-
ro verdienen met de Fancy Fair 
zijn wij blij, maar wordt het 5000 
euro, dan springen wij een gat in 
de lucht en kunnen wij onze re-
serves weer opbouwen. Wij ho-
pen op veel belangstelling van-
uit Limmen en de regio. Het 
wordt absoluut geen rommel-
markt. De leden zijn al maanden 
aan het verzamelen. Ik heb ge-
hoord, dat er veel originele ar-
tikelen bij zijn. Zo heeft iemand 
een partij kokspakken gebracht 
en anderen een tom-tom, antiek, 
zelf gemaakte poppen en enke-
le schilderijen van bekende kun-
stenaars. Ik hoorde spreken over 

212 kinderen enthousiast en strijdvaardig

Limmer Timmerdorp groot succes

Limmen - Het enthousiasme en 
de onderlinge strijdvaardigheid 
speelden een grote rol in het van 
10 tot en met 14 augustus geor-
ganiseerde Conquista Timmer-
dorp 2009. Het driftige gehamer 
en getik op het Koekoeksveld 
kon je tot ver in de omtrek ho-
ren. Het thema was dit jaar oud-
hollands. Het timmerdorp, dat in 
kavels en gilden was ingedeeld 
zag er uit als een oudhollands 
dorp met molens, een kerktoren, 
boerderijen en oude huizen met 
trapgeveltjes. 
Geheel in stijl kon je in het dorp 

straatnamen vinden met oudhol-
landse namen, zoals Vischmarkt 
en Torenlaen. Er waren twaalf 
gilden met in ieder gilde plus-
minus achttien hard werken-
de en timmerende kinderen. Ie-
der gilde moest vier hutten bou-
wen op een voor hen aangewe-
zen kavel. Bij alle hutten bevon-
den zich zelfgemaakte brieven-
bussen. Iedere dag kwam er een 
echte TNT-brievenbezorger in 
het timmerdorp met post van ou-
ders, opa’s en oma’s, vrienden, 
enzovoort. De eerste dag had-
den de jongens en meisjes uit 

een heel servies en ook enkele 
mooie kunstwerkjes. Niet leden, 
die nog iets moois of iets bijzon-
ders willen komen brengen, kun-
nen dat zaterdag 29 augustus 
doen vanaf 8.00 uur als men de 

stands aan het inrichten is.

Het comité wil er zaterdag 29 
augustus van 10.00 tot 15.00 uur 
een gezellige fancy fair van ma-
ken met koffie en door de leden 
zelf gebakken taarten. Om 11.30 
uur worden er artikelen geveild 
onder leiding van de veiling-
meester Max Nuyens. Ook ge-
ven de Vredeburgers om 12.30 
uur een soort mini-concert in de 
PKN-kerk met diverse door hen 
gezongen liederen. Locatie van 
de fancy fair: op het pleintje links 
van de PKN-Kerk aan de Zuid-
kerkenlaan te Limmen. Marga 
Wiersma).

de basisschoolgroepen vijf tot en 
met acht bij hun bouwwerk een 
eigen ontworpen vlag gemaakt. 
Ook hier vond je de oudholland-
se stijl in terug met onder meer 
klompen en tulpen op de vlag. 
De vlag werd dinsdags officieel 
gehesen. Bijzonder dit jaar was 
wel, dat de kinderen steeds pro-
fessioneler zijn gaan werken. Di-
versen kwamen de eerste dag 
met een kant-en-klare bouwte-
kening van een toren, een mo-
len, een boerderij, enz. naar de 
werkplek. Heel officieel werd 
vóór het bouwen na goedkeu-
ring ook een vergunning ver-
leend. Kenmerkend is ieder jaar 
weer het verschil tussen jon-
gens en meisjes. Jongens willen 
vooral groot, hoog en spectacu-
lair bouwen, meisjes zorgen voor 
de sfeer met gordijnen, plant-
jes, een opgehangen lamp in de 
boerderij, enzovoort.
 
Enthousiaste volwassenen
De vele sponsors, die het Tim-
merdorp een goed hart toedra-
gen hebben zich weer van hun 
beste kant laten zien en leverden 
onder meer vele kratten voor de 
diverse constructies. Jos Hen-
selmans en Kees Dekker, deel 
uitmakend van een enthousi-
ast team van vijftien volwasse-
nen hebben onder meer voor 

voldoende timmerhout gezorgd. 
Henselmans: “Het wordt steeds 
moeilijker om pallets te krijgen, 
dus moest er zuiniger worden 
gebouwd.” Het hele timmerdorp 
zou nooit zo goed kunnen func-
tioneren als er niet al die enthou-
siaste volwassenen waren (naast 
het vaste team nog zo’n twintig 
vrijwilligers), die zich er voor in-
zetten. 
Jongerenwerkers van Conquista, 
Janneke Kerssens en Niels Köl-
gen zijn sterk betrokken geweest 
bij de organisatie en bedachten 
onder meer de vele spelen. 
Dinsdags was er een zeskamp 
(Expeditie Koekoek) met oud-
hollandse spelen, zoals koek 
happen, ringsteken en hoef-
ijzer werpen. Woensdags kon-
den er punten worden behaald 
met boerengolfhockey met een 
klompenstick met daaraan een 
schuimrubber kaas. Woensdags 
was er ook het programma ‘ Lim-
men’s got talent’. Daaraan deden 
dertien groepen mee met in ’t to-
taal 40 kinderen. 
Winnaressen waren vijf meis-
jes met het nummer ‘Mooi man’. 
Bij de spelen op donderdag: ‘Te 
land, ter sloot en door de lucht’ 
kwam veel water te pas met het 
touwtrekken over water en on-
der meer levend sjoelen. Don-
derdagmiddag werden er pan-

nenkoeken gegeten en was er 
een vrijmarkt, waar vele ouders, 
opa’s en oma’s, vrienden en ken-
nissen aanwezig waren. De kin-
deren hadden allerlei spelletjes 
bedacht en verkochten allerlei 
hapjes en drankjes.
 
De beste tv-presentator
Vanaf het begin speelde de tv-
producent ‘Joop van Ellende’ een 
grote rol. Die wilde in het tim-
merdorp twee presentatoren sta-
ge laten lopen. Dat waren Yvette 
Kaspers en Ko van Ervenhoorn. 
Zij moesten de oudhollandse 
spelen beoordelen in verband 
met hun programma in oudhol-
lands decor. De kinderen moch-
ten stemmen wie zij de beste 
presentator vonden. Dat werd Ko 
van Ervenhoorn. Voor de kinde-
ren draaide het de hele timmer-
week natuurlijk voornamelijk om 
het behalen van de punten. Die 
kregen zij voor het maken van de 
vlag, voor hun in elkaar gezette 
hutten, voor de spelen en boven-
dien konden zij extra bonuspun-
ten behalen bij het spijkerbroek 
hangen en bij kopspijkers. 
Eén gilde kon uiteindelijk maar 
de winnaar worden en dat was 
het tingietersgilde met in ’t to-
taal 518 punten. Zij kregen een 
Delftsblauwe tegel aangeboden. 
Alle kinderen uit het timmer-
dorp kregen een sleutelhanger 
met daaraan een klompje alsme-
de een groepsfoto. Vrijdag was 
de dag van de afbraak. Dat was 
meteen het einde van een suc-
cesvolle timmerweek met wéér 
tientallen kinderen meer dan vo-
rig jaar. (Marga Wiersma)
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Kaylin en Serena Stel 
tweede in Aalsmeer
Castricum - Afgelopen week-
end stonden er weer twee open 
water wedstrijden op de kalen-
der. Zaterdag werd er gezwom-
men in Heerjansdam. Sere-
na werd hier tweede en Kaylin 
zwom een pr en werd zevende. 
Zondag was het open water cir-
cuit in Aalsmeer aanwezig. Ook 
toen stond er veel wind en waren 
er hoge golven. Alleen de eerste 
honderd meter en dus ook de 
laatste was beschut. Kaylin was 
goed weg bij de start, zij zwom 
125 meter heen en dan weer 125 
meter terug. Bij de golven was 
het wel lastig maar ze hield goed 

Circus bij Vitesse ‘22

Castricum - Blije kinderen, la-
chende koppies en veel nieuwe 
gezichten bij de seizoensstart 
van de jongste Vitesse-jeugd. 
Een prachtig versierde toegang, 
een springkussen en clowns, het 
verrassende spekkie-knalspel bij 
clown Alfonso, en zelf als aanko-
mend voetbalartiest allerlei bal-
kunstjes oefenen. En ook nog 
lekker ijs en limonade tussen-
door, want het was echt warm! 
Met dank aan de grote groep 

vrijwilligers, en niet te verge-
ten Johanna’s Hof en Boekhan-
del Laan voor hun bijdrage aan 
dit evenement. De vele positie-
ve reacties van tevreden ouders 
zijn voor de actieve jeugdafde-
ling van Vitesse een signaal om 
hiermee verder te gaan. Voor de 
jeugd van vijf en zes jaar zijn er 
op de zaterdagen 22 en 29 au-
gustus om 10.00 uur een bijzon-
dere training en een echt toer-
nooi gepland. De jongens en 
meisjes van de F (zeven en acht 
jaar) gaan trainen op woensdag 
van 16.00-17.00 uur en meteen 
daarna van 17.00-18.00 uur gaan 
de E’tjes aan de slag.
Bij al deze activiteiten zijn ook 
jongens en meisjes die nog geen 
lid zijn maar het wel leuk lijkt 
om bij Vitesse te gaan voetbal-
len welkom. Vooraf even aan-
melden bij de trainers. Kinderen 
die nu al weten dat ze lid willen 
worden kunnen zich aanmelden 
bij mevrouw Hanck, tel. 655480/
ledenadministratie@vitesse22.nl  
of zich met vragen wenden tot 
jeugd-commissie@vitess22.nl.

Daan Kuijs steelt het tweede honk. (Foto: Jeroen de Ruijter).

Red Stars zakt naar tweede plek
Castricum - Red Stars Vites-
se heeft zondag de koppositie 
uit handen gegeven. Bears be-
schikte aan het einde van de ge-
lijk opgaande wedstrijd over de 
sterkste zenuwen en won geflat-
teerd met 2-10.

Vrijwel de gehele wedstrijd koes-
terden de gasten uit Bergen, 
nummer 3 op de ranglijst, een 1-
2 voorsprong. Bij aanvang sloeg 
Bears direct toe met twee honk-
slagen en drie opeenvolgende 
vrije lopen, wat twee punten op-
leverde. Jeroen Groenendal deed 
in de tweede inning wat terug 
namens Red Stars, hij kwam bin-

nen toen Joey Hollenberg zich in 
liet sluiten tussen het eerste en 
tweede honk. Hierna bleef de 
topper lange tijd puntloos, hoe-
wel Red Stars in de vijfde inning 
dicht bij de gelijkmaker waren; 
de squeeze-play met Daan Kuijs 
op het derde honk mislukte ech-
ter. Ook in de zesde inning leek 
Groenendal te scoren na een op-
offeringsslag van Hollenberg, 
maar hij sneuvelde op de thuis-
plaat.
De achtste inning bleek door-
slaggevend. Eerstehonkman 
Mark Kuijper verstapte toen hij 
de tweede nul probeerde te ma-
ken en moest met een gekneus-

de knie het veld verlaten. Dat was 
niet alleen een personele tegen-
valler voor Red Stars, maar ook 
een mentale. Na dit breekpunt 
profiteerde Bears en zette een 
rally op van zeven honkslagen. 
Dit gecombineerd met enkele 
veld- en denkfouten aan Castri-
cumse kant leidde tot een beslis-
sende 1-9 score. De homerun in 
dezelfde inning van Groenendal 
deed er toen niet meer toe.

Verdiend
“Heel jammer, want we hadden 
een goede slag kunnen slaan bij 
winst”, betreurde coach Daan 
Kuijper het verlies. “Ik ben tevre-
den over het veldspel, hoewel we 
in de achtste inning verslapten. 
Uiteindelijk heeft Bears verdiend 
gewonnen met veertien honk-
slagen tegen zeven voor ons, 
maar de eindstand vertekent wel 
enigszins.”
Red Stars is gezakt naar een 
tweede plaats, maar kan komen-
de zaterdag de schade herstel-
len als het op bezoek moet bij 
de nieuwe lijstaanvoerder, Fly-
ing Petrels. In de onderlinge ont-
moetingen tot nu toe won de 
ploeg uit Purmerend twee keer, 
één keer trok Red Stars aan het 
langste eind. De Castricummers 
moeten het tegen Petrels en de 
weken erna stellen zonder de 
geblesseerde Mark Kuijper.
De eerstvolgende thuiswedstrijd 
is zondag 6 september om 14.00 
uur tegen Sparks Haarlem.

Lara Veldt pakt drie titels

Sterk tennis bij Van Keeken 
Jeugdweek van TC Bakkum

Bakkum – Tijdens de vori-
ge week gehouden Van Keeken 
Jeugdweek van Tennisclub Bak-
kum was de strijd om het club-
kampioenschap het belang-
rijkste onderdeel. De 110 jonge 
deelnemers werkten bij elkaar 
ruim 200 partijen af. Dankzij het 
uitstekende weer kon naast de 
wedstrijden om de clubtitels ook 
het activiteitenprogramma volle-
dig doorgang vinden.
In alle leeftijdsklassen lieten de 
deelnemers goed en attractief 
tennis zien. Er werd enthousiast 

gespeeld en in menige partij wa-
ren de tegenstanders behoorlijk 
aan elkaar gewaagd, met meni-
ge lange driesetter als gevolg. 
De bereidwilligheid van de ou-
dere jeugd om bij de wedstrij-
den van de allerjongsten te hel-
pen met tellen, is een groot com-
pliment waard. 

De 14-jarige Lara Veldt zorgde 
voor een tennis hattrick door be-
slag te leggen op drie titels. Ze 
werd kampioen in de catego-
rie meisjesenkel tot en met 14 

De trotse jeugdkampioenen van Tennisclub Bakkum kunnen terugzien 
op een sportieve en feestelijke Van Keeken Jeugdweek.

jaar. Samen met Talitha Arrin-
dell herhaalde ze deze prestatie 
in het meisjesdubbel tot en met 
14 jaar en met Perry Ducro in het 
gemengd dubbel tot en met 14 
jaar. Twee titels waren wegge-
legd voor Stan Schijen in de jon-
gensenkel tot en met 12 jaar. Sa-
men met tweelingbroer Bart won 
hij ook het jongensdubbel in de-
ze leeftijdcategorie. Casper Bon-
gers werd kampioen bij de jon-
gens tot en met 14 jaar en won 
het jongensdubbel tot en met 17 
jaar samen met Kjeld Hekelaar 
. Kjeld legde met partner Rian-
ne Brouwer ook beslag op de ti-
tel in het gemengd dubbel tot en 
met 17 jaar. 
  
Sportief en gezellig
De organiserende jeugdcommis-
sie is er andermaal in geslaagd 
om de jeugdleden van TC Bak-
kum een geslaagde en feeste-
lijke week voor te schotelen. Na 
het wedstrijdprogramma konden 
de deelnemers ook meedoen 
aan verschillende activiteiten, zo-
als een servicewedstrijd met een 
snelheidsmeter, een minivoetbal-
toernooi en een water zeskamp. 
Op elke toernooidag was er een 
traktatie. De gratis limonade, ijs-
jes, chips en kipnuggets vonden 
gretig aftrek. Het toernooi begon 
op maandag met een gezamen-
lijk ontbijt en op de slotdag was 
er een feestavond met barbecue, 
disco en loterij. Volgens meni-
ge deelnemer was dit de leukste 
tennisweek tot nu toe.
Een groter compliment kon aan 
de jeugdcommissie niet worden 
gegeven.

Bij dansstudio Fruns gratis 
open lessen Doejedans

Castricum - Op woensdag 26 
augustus zijn er in dansstudio 
Fruns gratis open lessen Doe-
jedans. Wie houdt van bewe-
gen, spelletjes en muziek komt 

naar Doejedans. Bij Doejedans 
beweegt men op de eigen ma-
nier. Er is veel dansexpressie: al-
lerlei spelletjes en oefeningen op 
muziek uit de hele wereld. Daar-
naast oefent men ook een paar 
echte dansen: streetdance, Afri-
kaanse dans, werelddans en ook 
klassiek ballet. Zo kan men er-
varen welke manier van dan-
sen echt fijn is. Iedere les wordt 
rustig afgesloten. Wie zich durft 
te laten gaan komt naar Doeje-
dans. De gratis kennismakings-
lessen zijn in drie groepen inge-
deeld: groep I (4-6 jaar): 13.30 
uur, groep II (6-8 jaar): 14.30 uur 
en groep III (9-12 jaar): 15.30 
uur. De lessen worden gegeven 
bij Studio Fruns, Verlegde Over-
toom 9, tel. 0251-315970. Opge-
ven bij Paula Bakx, docent Doe-
jedans, tel. 06-24503879.

stand ze werd uiteindelijk twee-
de wat een beker opleverde. 

Serena die totaal 500 meter 
zwom had meer last van de gol-
ven, maar ook zij hield het goed 
vol en werd eveneens tweede.  
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MHCU gaat de jeugdtrai- 
ningen professionaliseren!
Uitgeest - Donderdag 20 au-
gustus om 19.30 uur start de ver-
eniging met een programma dat 
zorgt voor een deugdelijke oplei-
ding tot jeugd hockeytrainer. Zijn 
de trainers dan niet goed bij de 
MHCU? Nee, dat zeker niet. Als 
men kijkt naar de resultaten die 
de vereniging neerzet ziet men 
dat er met goed hockeyverstand 
al getraind wordt. Echter, de ver-
eniging wil de begeleiding van 
de trainers intensiveren, opdat 
deze kunnen meegroeien met de 
ambities die horen bij de teams 
en spelers. 
Op de woensdag en vrijdag 
zal een sportmanager van het 
Nieuw-Vennepse bedrijf is! 
sportmanagement bv de trai-
ners ondersteunen en begelei-
den bij hun taak de Uitgeester 

jeugd te leren hockeyen. De trai-
ners leren om aan de hand van 
een uitgebalanceerde jeugdop-
leiding hun trainingen te maken 
en te geven. Op deze manier ga-
randeert de vereniging dat ieder 
kind hetzelfde aanbod krijgt aan 
technieken en tactieken. Voorzit-
ter Jaap Bos is erg content met 
het contracteren van is! sport-
management: “Met dit contract 
zijn we verzekert van een kwa-
litatieve verbetering van de ver-
eniging. Het bedrijf is! sportma-
nagement is in 2003 opgericht 
door Uitgeester, en oud-MHCU-
lid Robert Paul Boer. De orga-
nisatie is gespecialiseerd in het 
opleiden van hockey- en voet-
baltrainers. Voor meer informa-
tie hierover kan men kijken op 
www.sportbeleving.nl.

	 	
Jippie !! we vieren een feestJe…!!
Onze winkel in Krommenie bestaat één jaar…… en dat
vieren we natuurlijk samen met u in al onze zaken !!

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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** Alléén in Limmen: eigengemaakt schepijs in 5 heerlijke smaken !! **

Van woensdag 19 tot woensdag 26 augustus:

pakJe koek kies maar de lekkerste uit… 2, 50 !!
4 royale tompoezen        voor 5, -- !!
Dit weekend:
slagroomsnit            van 7,50 nu 5, 50 !!

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Nieuw:
Hazelnoot/
aardbeien-
taartje

Nu 7,00

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253

Uitgeest - Het duivenseizoen 
begint langzaam het einde te na-
deren, de laatste discipline van 
het seizoen, de Natoer staat nog 
op het programma. 
Met redelijk goed weer vlogen de 
duiven met een matige zuidwes-
tenwind  vanuit Meer (België), 
met een afstand van 117 km. 

Het aantal deelnemers was 14 
en het aantal ingekorfde dui-
ven 380. 
Na de overwinning van vorige 
week was wederom deze vlucht 
een prooi voor de Gebroeders 
Baltus. Met een snelheid van 
1681,863 per minuut (ruim 104 
km/u) meldde hun eerste duif 
zich op het hok. Door drie vroege 
duiven te draaien pakten zij ook 
de eerste drie plaatsen in de ver-
eniging en tevens winnaars van 
de historische ‘Potten en Pan-
nen’ vlucht.
Uitslag eerste wedvlucht oude en 
jonge duiven Natoer op zaterdag 
15 augustus: Gebroeders Bal-
tus een eerste, tweede en derde 
plaats, Gebroeders Beentjes een 
vierde en Combinatie Kerssens-
Krom een vijfde plaats.

Drie duiven ge-
broeders Baltus 
als eerste thuis

Mill House opent haar deuren 
voor het nieuwe seizoen
Uitgeest - Vanaf dinsdag 18 au-
gustus heeft Mill House haar 
deuren weer geopend. Het laat-
ste stukje van augustus staat 
in het teken van de inloop, die 
plaatsvindt op elke dinsdag, 
woensdag- en vrijdagmiddag 
van 15.00-17.15 uur voor jonge-
ren van elf tot en met zestien 
jaar. Gamen, muziek luisteren, 
kletsen, alles is mogelijk. 
De inloopdata vinden plaats op 
vrijdag 21 augustus, dinsdag 25 
augustus, woensdag 26 augus-
tus en vrijdag 28 augustus.
In september zal er weer een 

volledig programma worden ge-
draaid waarop de zaterdagdisco 
te vinden is, de filmavonden en 
er is weer een verrassende crea-
tieve workshop! 

Mill House gaat ook weer starten 
met de cursussen breakdance. 
Op woensdag 9 september hou-
den de inmiddels ervaren break-
dance docenten een gratis open 
avond. Van 19.00 tot 20.00 kan 
men vrijblijvend langskomen. Er 
is dan ook de mogelijkheid tot 
inschrijven voor de cursus die op 
16 september van start gaat.

Viering 125-jarig bestaan van 
‘Onze Lieve Vrouwe Geboorte’
Uitgeest - Op zondag 6 septem-
ber wordt gevierd, dat de kerk 
‘Onze Lieve Vrouwe Geboorte’ 
aan de Langebuurt 125 jaar be-
staat. Om 9.30 uur wordt in de-
ze kerk de feestelijke Eucharis-
tieviering gehouden. Alle bij de-
ze kerk betrokken koren zullen 
hieraan hun medewerking ver-
lenen. 
Na de viering worden alle paro-

chianen in de tuin van de kerk 
uitgenodigd voor een kopje kof-
fie met wat lekkers.
Uiteraard zal een hapje en 
drankje niet ontbreken. De jeugd 
is welkom en voor hen wordt er 
een apart programma samenge-
steld e bekende zangeres Nien-
ke van den Berg zal in de tuin 
met een van haar koren de ge-
zelligheid luister bij zetten. 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Vrijdag 21 augustus
RZVV SNS Regiobank Competitie
19:30 uur Auto Centraal Uitgeest- De Bonte Vivant 2
20:10 uur Patina Valbeveiliging - FC Duinmaijer 
20:50 uur De Buurvrouw - Sporthal de Zien
21:30 uur Piet Putter Bouw - Snijder Stoffering
22:10 uur Bouw en Funderingstechniek- TD-Support
22:50 uur Rotho Houten Vloer - Vlaggenkoning

Uitgeest - Recreatiesportver-
eniging Respo heeft bij zowel 
badminton als bij volleybal weer 
plaats voor nieuwe leden vanaf 
18 jaar. Er wordt iedere woens-
dagavond (september tot mei) 
gespeeld van 20.00 – 22.00 uur 
in sporthal  De Zien te Uitgeest. 

Respo heeft plaats 
voor nieuwe leden

De sfeer is ontspannen maar 
toch sportief.
Voor meer informatie over bad-
minton: N. Sombroek, 0251-
316626, voor  informatie over vol-
leybal: R. Ullersma, 0251-316216. 
Contact kan ook per email via 
respo.uitgeest@casema.nl. Ui-
teraard bestaat de mogelijkheid 
om, in overleg, ter kennisma-
king vrijblijvend een avond mee 
te spelen. 



Krampen van de Krimp
De financiële en economische crisis stimuleert politici in het denken in 
krampachtige krimpscenario’s, ook in Uitgeest. In de discussies rond het 
Dorpsplan, de Toekomstvisie en de Structuurvisie werd en wordt door 
lokale politici herhaaldelijk gewaarschuwd voor een terugloop van de 
bevolking. Men durft niet meer te bouwen vanwege het risico dat voor 
de leegstand wordt gebouwd en grijpt elk argument aan om verdere uit-
breiding te beletten. Sommigen, ook niet-politici, gaan daarin zelfs zo ver 
dat ze vanwege de veronderstelde krimp de zelfstandigheid van Uitgeest 
ter discussie willen stellen omdat de voorzieningen alsdan onbetaalbaar 
worden. De krampen van de krimp.
Is het allemaal zo erg? Het verschijnsel van krimp van de bevolking 
kent twee aspecten. Allereerst speelt in grote delen van het land het 
verschijnsel van gezinsverdunning, een afnemend aantal bewoners per 
woning, een rol. Deze zogenaamde bezettingsgraad ligt in Uitgeest al 
onder de 2,50 en de vraag is hoe ver hij nog naar beneden kan. Als er 
bijna enkel alleenstaanden in Uitgeest zouden wonen zou hij tot 1,00 
kunnen zakken en zou er vrijwel zeker ook leegstand optreden. Gelet op 
het type woningen dat we hier hebben en de geografische ligging van 
Uitgeest is dat een ondenkbaar scenario.
Weliswaar bouwen we veel appartementen die aanvankelijk door paren 
en later door alleenstaanden worden bewoond, maar zij verlaten veelal een 
eengezinswoning en maken zo ruimte voor jonge groeiende gezinnen. 
Een grote autonome terugloop van de bevolking zal hier zo’n vaart niet 
lopen. Wie een beetje de markt kent zal voor Uitgeest geen daling van de 
bezettingsgraad onder de 2.30 verwachten. Bij dat niveau zouden we met 
het huidige aantal inwoners ca. 5.500 woningen nodig hebben en die 
hebben we nog niet. Voor de nabije toekomst hebben we dus bij gelijkblij-
vend inwoneraantal al een tekort aan woningen, temeer omdat Uitgeest in 
de vrije woningmarkt veel woningen kwijt raakt aan forensen van elders.
En dan komt een tweede aspect van krimp om de hoek kijken. Als er te 
weinig woningen zijn of worden gebouwd krijgen we wel te maken met 
een grotere autonome daling van het aantal inwoners. Als we uitgaan 
van hetzelfde aantal woningen van 5.500 en een bezettingsgraad van 
2,30 dan is er in die nabije toekomst slechts plaats voor 12.650 Uitgees-
ters en die hebben we al bijna  Er kan dus niemand meer bij. Uitgeest is 
dan vol. Iedereen blijft zitten waar hij zit met het gevolg dat de vergrijzing 
alsdan versneld toeslaat, we toch onder de 2,30 duiken, een deel der 
voorzieningen maatschappelijk onrendabel wordt en de zelfstandigheid 
in het gedrang komt. 
Uitgeest mag hopen dat de politiek niet krampachtig vasthoudt aan doem-
scenario’s en de nodige flexibiliteit in de Toekomstvisie en Structuurvisie 
inbouwt zodat Uitgeest niet ten onder gaat aan de eigen onheilsprofetie. 
Dat willen de Uitgeesters niet, die willen niet krimpen van de kramp!
A.van Dam, Uitgeest.  

Groeten uit Hollywood
Uitgeest - Donderdag 13 au-
gustus verzamelde een bont ge-
zelschap van maar liefst zestig 
verschillende nationaliteiten zich 
bij Bob’s Party Palace voor de 
kickoff van het feestseizoen. The 
Round Table was de organisator 
van dit bijzondere evenement. 

The Round Table is een interna-
tionale vereniging die onderlinge 

vriendschap bevordert, die tege-
lijkertijd stimuleert dat kennis, 
ervaringen en meningen veel-
vuldig worden uitgewisseld en 
die zo bijdraagt aan de ontwik-
keling en ontplooiing van al haar 
leden. Op het programma stond 
het compleet vernieuwde evene-
ment Groeten uit Hollywood. En 
speciaal voor dit feest in een En-
gelstalige uitvoering. 

Di-rect en BNN in Bobs
Uitgeest - Di-rect gaat door en 
is op zoek naar een nieuwe ge-
schikte zanger om dit avontuur 
af te maken. Zaterdag 22 augus-
tus zullen Spike, Bas en Jamie 
tijdens hun zoektocht naar de 
nieuwe zanger discotheek Bobs 

bezoeken. BNN volgt het hele 
proces van het zoeken naar kan-
didaten, de selectie, het touren, 
het stappen en de uiteindelijke 
keuze welke kandidaat zich de 
nieuwe zanger van Di-rect mag 
noemen. 

Creatief, informatief en sportief 
Aan de slag bij De Nieuwe Kuil 
Uitgeest - De cursus Tekenen 
en Aquarelleren op maandag 
van 19.30 tot 22.00 uur (twee-
wekelijks) begint op 14 sep-
tember. Info bij docent Joop de 
Beer, tel. 311348. En dat geldt 
ook voor Tekenen en Aquarelle-
ren op dinsdag van 9.00 tot 11.30 
uur vanaf 15 september. Teke-
nen en Schilderen  op woensdag 
van 19.30 tot 22.00 uur (tweewe-
kelijks) of donderdag van 9.30 
tot 12.00 uur, aanvang respec-
tievelijk 16 en 17 september. In-
fo bij docente Josine van Os tel. 
075 7718928/06 24773508. Olie-
verf en acrylschilderen  op vrij-
dag van 13.00 tot 15.30 uur van-
af 18 september. Info bij docent 
Bram Vegt , tel. 075 6351914/075 
6171945. Porselein schilderen op 
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur 
of 19.30 tot 21.30 uur vanaf 22 
september. Info bij docente An-
neke Heijne, tel. 0251 311776.

Kunstgeschiedenis – Wonen met 
status op maandag van 20.00 tot 
22.00 uur. Aanvang 2 november. 
Info bij docent drs. Geert van 
Boxtel, tel. 020 6169353. Patch-
work en Aquarelleren met tex-
tiel op donderdag van 13.30 tot 
16.00 uur (tweewekelijks). Van-
af 24 september. Info bij docen-
te Tineke Stolp, tel. 023 5378245. 
Keramische vormgeving op don-
derdag   van 9.30 tot 12.00 uur 
(tweewekelijks). Aanvang 24 
september. Info bij docente Jo-
sine van Os, tel. 075 7718928/06 
24773508.  Vormgeven aan klei 
is een workshop op zaterdag 10 
oktober van 10.00 tot 17.00 uur. 
Info bij docente Josine van Os, 
tel. 075 7718928/   06 24773508. 

Workshops bloemenschikken 
Herfstschikking is een work-
shop op woensdag 14 oktober 
van 19.30  tot 21.30 uur. Vogel-
paddenstoel is een (groot) ou-
der–kindcursus op woensdag 
18 november van 13.30 tot 15.00 
uur. Hangende kerstcreatie op 
woensdag 16 december van 
19.30 tot 22.00 uur en kerstta-
felstuk op dinsdag 22 december 
van 19.30 tot 22.00 uur. Info/aan-
melding bij docente Margret de 

Reus, tel. 0251 314177. De Kuilart 
- inloop is iedere eerste zaterdag 
van de maand. Start 3 oktober in 
het Cultureel Centrum Hogeweg 
8 Uitgeest van 10.00 tot 13.00 
uur. Deelname gratis. Men dient 
zelf materiaal mee te brengen. 

Ook worden er allerlei bewe-
gingslessen aangeboden, waar-
onder Dru Yoga  op maandag 
van 19.30 tot 20.30 uur vanaf 7 
september Info bij docente Kiek 
Klappe, tel. 072 5202581, Yo-
ga op dinsdag van 9.30 tot 11.00 
uur, woensdag  van 20.30  tot 
22.00 uur,  op donderdag van 
19.45 tot 21.15 uur. Aanvang 1, 

2 en 3 september Info bij do-
cente Hilde Verwoert-Brandt, 
tel. 0251 315099. Hatha Yoga op 
dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur, 
op woensdag van 9.15 tot 10.15 
uur vanaf 1 en 2 september. Info 
bij docent Peter Baltus, tel. 0251 
311300. New Energy gym is op 
op vrijdag van 9.15 tot 10.45 uur 
vanaf 28 augustus en op vrijdag 
van 9.00 tot 10.30 uur vanaf 13 
november. Info bij docente Tine-
ke Breetveld, tel. 0251 250897.

Voor algemene vragen kan men 
terecht bij het secretariaat van 
Stichting De Nieuwe Kuil, Anne-
ke Heijne, tel.:  0251 311776. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
TER INzAGE lEGGING, vERzOEKEN OM
PROjEcTBEsluIT
Met ingang van vrijdag 21 augustus 2009 liggen in verband met een 
voorgenomen projectbesluit (artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke or-
dening) gedurende zes weken bij de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Uitgeest, de volgende aanvragen ter inzage: 

BR 2009-002 Het vernieuwen van een afzuiginstallatie voor hout-
zaagsel aan de Meldijk 23 te Uitgeest

BR 2008-060 Het bouwen van een woning aan de Langebuurt 55/
Kuiperspad 4 te Uitgeest

Eenieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen 
indienen bij het gemeentebestuur van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA 
Uitgeest.

Afval sorteren op gemeentewerf
Inwoners van uitgeest die met hun grof huisafval naar de gemeen-
tewerf (Molenwerf 27) komen, worden dringend verzocht om zich 
strikt te houden aan de aanwijzingen van het personeel en op die 
manier mee te werken aan een zo goed mogelijke scheiding van 
het afval.

In de praktijk blijkt dat niet ieder-
een zich even consequent aan de 
aanwijzingen houdt. Dit kan tot ge-
vaarlijke situaties leiden voor het 
personeel op de gemeentewerf en 
voor omwonenden.

Afval sorteren is niet alleen thuis 
van belang, dat geldt ook voor de 
gemeentewerf. Uitgeesters die grof 
huisafval naar de gemeentewerf 
brengen, krijgen altijd goede aan-
wijzingen van het personeel over 

welk afval in welke vuilcontainer 
hoort. Op die manier wordt hout, 
glas, puin en klein gevaarlijk afval 
op een veilige manier gescheiden 
voor verwerking en recycling. Ie-
ders medewerking is daarbij van 
groot belang. Bijkomend voordeel 
is dat hoe beter gescheiden afval 
wordt aangeleverd, hoe goedkoper 
de verwerking wordt. Dat scheelt 
de gemeente kosten en uiteindelijk 
merken de inwoners dat in hun por-
temonnee.



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

I n f o b u l l e t i n
19 augustus 2009

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J.H. van Doorneveld, weduwe 
van D.P. Wijnberg, 93 jaar
A.J. de Boer, 84 jaar

GEHUWD
J.W. Nugteren en T.N. Rootlieb
M. Tuinfort en K. Talens

Opbrengst
collectes
Van vier collectes die dit jaar zijn 
gehouden waren de opbrengsten 
als volgt: Reumafonds (8 t/m 14 
maart): 4.025,35 euro; Nationaal 
Epilepsie Fonds (25 t/m 30 mei): 
2.566,33 euro; St. Dierenambu-
lance Kennemerland (6 t/m 11 
april) 3.089,00 euro; Nederlandse 
Rode Kruis afd. Uitgeest (14 t/m 
20 juni): 4.185,00 euro.

Raads- en commissie-
vergaderingen
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

Kijk op Uitgeest
Vuur
Het zal u niet zijn ontgaan. Vorige 
week was het weer Huttenweek. 
Het was alweer de 35e. Maandag 
opende ik de Huttenweek met 
een brandende fakkel. Niet geheel 
zonder gevaar want mijn jas stond 
ook bijna in de fik. En aan het ein-
de van de week op vrijdagavond 
was er het geweldige slot met we-
derom vuur. De hele stapel hout 
ging onder begeleiding van de 
brandweer in vlammen op. Samen 
met de voorzitter, Kim, mocht ik 
de eerste steekvlam voor het eind-
vuur verzorgen.
Aan het einde van de week had 
ik ook weer een oververmoeide 
Perry thuis. Donderdagavond had 
hij natuurlijk geen oog dichtge-
daan. Lekker keten en overlopen 
naar andere hutten met als gevolg 
nog geen uurtje slaap. Vrijdagoch-
tend viel hij al staande onder de 
douche in slaap. Maar wat had hij 
weer genoten deze week. Lekker 
bouwen, samen zwemmen in De 
Zien en woensdag naar Drievliet. 
Dat laatste viel wel een beetje in 
het water, maar gelukkig stond 
‘Bobs’ klaar om de kinderen te 

ontvangen met limonade en een 
spontaan discofeest. 
Donderdag- en vrijdagavond in Bu-
ona Sera, zat ik in de jury van de 
Playbackshow die gewonnen werd 
door Levi. Vrijdagmiddag was al 
het hout van de hutten tot een 
enorme brandstapel opgebouwd 
voor het eindvuur. De wind stond 
goed, dus geen gevaar voor de 
molen en de woningen om het ter-
rein. Zodat we gelukkig allemaal 
konden genieten van de prachtige 
vlammen.
Wat was het weer gezellig en 
sfeervol. En wat hebben alle vrij-
willigers ook dit jaar weer hun 
best gedaan. De organisatie was 
weer top.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Streep door bestemmingsplan HMS-terrein
De Raad van State heeft deze week op procedurele gronden een 
streep gehaald door de goedkeuring die de provincie bijna een 
jaar geleden gaf aan het bestemmingsplan ‘HMS-terrein Uitgeest’. 
Het hoogste rechtscollege geeft daarmee geen goedkeuring aan 
het door de gemeenteraad van Uitgeest op 5 februari 2008 vast-
gestelde bestemmingsplan.

Tegen de goedkeuring van het be-
stemmingsplan door de provincie 
was bezwaar gemaakt door een 
aantal inwoners van Uitgeest. Hun 
bezwaren richtten zich niet alleen 
tegen de inhoud van het plan, maar 
ook tegen het feit dat het bestem-
mingsplan niet tijdig en op de juiste 
wijze ter inzage is gelegd. De Raad 
van State stelde de bezwaarmakers 
wat dat laatste betreft in het gelijk 
omdat op 11 en 13 september 2007 
minstens twee van de bezwaarma-
kers de door hen gewenste stuk-
ken niet op de juiste plaats in het 
gemeentehuis van Uitgeest hadden 
aangetroffen.
De uitspraak van de Raad van State 
houdt in dat het bestemmingsplan 

nu opnieuw door de gemeenteraad 
moet worden vastgesteld. Belang-
hebbenden zijn tijdens de terinza-
gelegging opnieuw in de gelegen-
heid om bezwaar te maken. Het is 
onduidelijk hoeveel tijd er gemoeid 
zal zijn met het andermaal doorlo-
pen van de gehele procedure.

Het bestemmingsplan ‘HMS-terrein 
Uitgeest’ voorzag in de bouw van 
140 woningen op het terrein van 
de voormalige Hollandse Melksui-
ker Fabriek. Voor het realiseren van 
de woningen zou de provinciale 
weg N 203 worden verlegd naar de 
spoorlijn toe. De plannen voor wo-
ningbouw vielen niet bij iedereen in 
goede aarde.

Burgemeester in jury Playbackshow
Het had donderdagavond heel wat voeten in de aarde, de play-
backshow voor de bouwers van de Huttenweek. Maar liefs acht-
tien kandidaten uit de gelederen van de sjouwers, timmeraars en 
binnenhuisarchitectjes deden 
een gooi naar de hoogste eer op 
het gebied van zogenaamd zin-
gen en tegelijk echt dansen.

Halverwege de avond ging er iets 
mis met de zogenaamde geluidsin-
stallatie. Dus moesten jury en kan-
didaten vrijdagavond opnieuw hun 
beste beentje voorzetten. De eerste 
prijs ging uiteindelijk naar Levi met 
‘Another one bites the dust’ van 
Queen. De tweede plaats was voor 
Femke en Ella Mea werd derde.
Tot mooiste hut van de Huttenweek 
werd uitgeroepen Hut 50, waar 
twintig jongens en meisjes aan 
meewerkten. Het Dollarklassement 
werd gewonnen door de veertien 
bewoners van Hut 8.
Na afloop van de Playbackshow 
staken burgemeester Baltus en Hut-
tenweek-voorzitter Kim Matton ter 
feestelijke afronding van de hutten-
week gezamenlijk de brand in de 
restanten van het huttendorp aan de 
Binnenkruierstraat. Daarmee werd 
een spectaculaire traditie van jaren 
her weer nieuw leven ingeblazen.


