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Peter Faber speelt Caveman 
Uitgeest - ‘Mannen willen win-
nen en luisteren niet. Vrouwen 
willen praten, houden van com-
plimenten en krijgen energie van 
winkelen.’ In ‘Caveman’ wordt 
dat nog eens uitgebreid geana-
lyseerd door Peter Faber. De 
voorstelling is gebaseerd op de 
visie dat mannen jagers zijn en 
vrouwen sprokkelaars. Peter Fa-
ber speelt deze hilarische voor-
stelling op vrijdag 24 septem-
ber vanaf 20.15 uur in theater 
de Zwaan, Middelweg 5. Kaart-
verkoop:  www.dorpshuisde-
zwaan. Voorverkoop bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139, 
toegangsprijs 16,50 euro inclu-
sief een consumptie.  

D66 wil dat Uitgeest mil-
lenniumgemeente wordt
Uitgeest - D66 dient een initia-
tiefvoorstel in waarin wordt voor-
gesteld om van de gemeente Uit-
geest een millenniumgemeente 
te maken. Millenniumgemeenten 
strijden samen met de VN tegen 
armoede en honger, ongelijkheid 
tussen man en vrouw, milieuver-
ontreiniging en HIV/AIDS, verbe-
tering van de toegang tot onder-
wijs, gezondheidszorg en schoon 
water in de directe omgeving en 

ontwikkelingslanden. De deel-
nemende gemeenten kiezen een 
eigen invulling, onder een geza-
menlijke vlag. “Het is belangrijk 
dat de gemeente alle activiteiten 
inventariseert, onderzoekt wat er 
nog meer gedaan kan worden en 
de Uitgeester inwoner hierbij zo-
veel mogelijk betrekt. Zo kan ook 
onze gemeente een verschil ma-
ken”, aldus  Antoine Tromp van 
de fractie D66.

Strijd tegen Rett-syndroom, 
vijftig lopers aan de start! 
Uitgeest - Ondanks de zeld-
zaamheid van de ziekte wonen in 
Uitgeest maar liefst twee meis-
jes met het Rett-syndroom.  Bas 
van der Landen, vader van Evi, 
en Dennis Bakkum, vader van 
Pleun, nemen weer deel aan de 
Dam tot Damloop om op deze 
manier geld in te zamelen voor 
verder onderzoek naar het syn-
droom.
Zondag 19 september gaat de 
26e editie van de Dam tot Dam-
loop van start. Bas: “Dit jaar 
staan wij officieel ingeschreven 
bij de goede doelen en natuur-
lijk lopen wij weer voor Stichting 
Terre, de stichting die zich inzet 
voor onderzoek naar het Rett-
syndroom. Vorig jaar hebben we 
samen met tien vrienden en fa-
milieleden meegelopen en heb-

wel alle gevallen volledig verlies 
van spraak en loopvermogen. 
Doel van Stichting Terre is het di-
rect ondersteunen van projecten, 
die ontwikkeling van onderzoek 
en therapieën stimuleren, zodat 
kinderen met het Rett-syndroom 
alles uit het leven kunnen halen 
wat erin zit.  

Op www.ikretthetwel.nl kan men 
de deelnemerslijst bekijken. 
Steun een loper en doneer nu op 
ikretthetwel.nl te Uitgeest, reke-
ningnummer 1110.39.142. Den-
nis: “We hebben ook nog enkele 
deelnamebewijzen over voor de 
Damloop op 19 september. Dus 
wie graag met ons mee wil ren-
nen kan een mailtje sturen naar 
maaike@ikretthetwel.nl.”  Foto: 
Vincent Bloothoofd. 

ben toen ruim 12.500 euro op-
gehaald. Dit fantastische be-
drag proberen we te verbeteren, 
door met vijftig mensen van start 
te gaan. Zo hopen we nog meer 
naamsbekendheid te genereren 
en proberen daarbij uiteraard 
weer zoveel mogelijk geld naar 
binnen te rennen!”
In Nederland zijn op dit moment 
ruim tweehonderd meisjes met 
het Rett-syndroom bekend. Het 
is een ontwikkelingsstoornis van 
het zenuwstelsel; met name de 
hersenstam. De symptomen tre-
den op na een periode van ogen-
schijnlijk normale ontwikke-
ling, vanaf een leeftijd van 6-18 
maanden. De ontwikkeling ver-
traagt en een periode van verlies 
van motorische vaardigheid en 
communicatie volgt, met in vrij-
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
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.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
24-08-2010: Duncan, zoon van 
E.M. Kerssens en F. Krijgsman, 
geboren te Alkmaar. 26-08-
2010: Fabian Lauran, zoon van 
R.J.J.M. Verbeek en K.J. Stroot-
man, geboren te Castricum. 27-
08-2010: Sara Catharina, dochter 
van J.N. Lute en B. Uiterwijk, ge-
boren te Beverwijk. 29-08-2010: 
Sophie, dochter van R. Boorsma 
en M.I.A. Klaverstijn, geboren 
te Castricum. 30-08-2010: Fien 
Nellie Noor, dochter van M. van 
Ballegoijen de Jong en M.M.C. 
Paauw, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
30-08-2010: Twaalfhoven, Pau-
lus A.M. en Krom, Sharona R., 
beiden wonende te Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
26-08-2010: Faber, Koen en Ot-
tersberg, Christina W., beiden 
wonende te Amsterdam. 27-08-
2010: Segers, Bart A.J. en Buurs, 
Esther E., beiden wonende te 
Beemster. 27-08-2010: Clemens, 
Adrianus W.A. en Krautmann, 
Michaela A., beiden wonende te 

Uitgeest. 28-08-2010: van Soest, 
Gerrit J. en Dekkers, Noortje, 
beiden wonende te Beverwijk. 
28-08-2010: Zijlmans, Edgar A.D. 
en Smit, Jill, beiden wonende te 
Wormerland. 28-08-2010: Spaar-
garen, Carlo en Folkerts, Joyce, 
beiden wonende te Heemskerk. 
01-09-2010: Vermeulen, Bar-
ry Wilhelmus Nicolaas en Twisk, 
Brenda, beiden wonende te Cas-
tricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
25-08-2010: Hofland, Jozef Ma-
ria, oud 69 jaar, overleden te Am-
sterdam, gehuwd met M. Bret-
houwer. 27-08-2010: Schermer, 
Afra A., oud 84 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
L. Borst.
 
Wonende te Limmen:            
28-08-2010: Oudhuis, Maria C., 
oud 95 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met P. 
van der Park.
 
Wonende te Bakkum:
24-08-2010: Holman, Petronel-
la, oud 81 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met N.J. 
Kehl.

Tijdelijk gratis kanokaart voor het 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Regio - Vanwege de Groe-
ne Maand met als thema ‘Be-
leef Buiten’ is de kanokaart Alk-
maarder- en Uitgeestermeer in 
de maand september gratis ge-
plastificeerd verkrijgbaar bij het 
Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer. Op de kaart 
staan vier kanoroutes van 5,5 
km tot 10,5 km lang met een be-
schrijving van beziens- en we-
tenswaardigheden langs de rou-
tes en de kanoverhuurpunten. 
De routes beginnen bij recre-
atieterrein Zwaansmeer in Uit-
geest, maar ook elders kan de 
route begonnen worden. De ka-
noroutes die over en rondom 
het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer lopen zijn gevarieerd in 
lengte en beleving. De Uitgees-

termeerroute gaat grotendeels 
over open water en is voor de 
getrainde kanoër. Voor de rust-
zoeker is er de Woudpolderrou-
te, die langs weilanden en riet-
kragen loopt en voor de avontu-
rier is de Crommenijeroute ge-
schikt, waar onder lage boeren-
bruggetjes en over meertjes ge-
peddeld moet worden. De Stie-
roproute is de langste route en 
is geschikt voor diegene die van 
afwisseling houdt.
De kanokaart is aan te vragen en 
verkrijgbaar bij Recreatieschap 
Alkmaarder- en en Uitgeester-
meer, Lagendijk 33 in Uitgeest, 
open op werkdagen van 9.00 uur 
tot 12.00 uur, tel.: 0251-311410 
of, bij voorkeur, per e-mail info@
alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. 

Afscheid Bert Teeuwen
Castricum - Op woensdag 1 september vond bij Hotel Borst de af-
scheidsreceptie plaats van Bert Teeuwen. Vele collega’s, oud-colle-
ga’s, de brandweer, boswachters en vele vrienden en bekenden kwa-
men Bert de hand schudden. Vanaf 1976 was Bert bij de Rijkspolitie en 
later bij de gemeentepolitie werkzaam. De laatste jaren was hij werk-
zaam als wijkagent in Bakkum, de camping en het strand.
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Gratis dansles in nieuwe dansstudio
Castricum - De dansstudio van 
Fruns aan de Verlegde Overtoom 
is de afgelopen weken drastisch 
verbouwd. De studio ziet er nu 
strak en wit uit. 
Wynzen Pauzenga, alias Fruns, 
heeft veel van de werkzaamhe-

den op zich genomen, en is zeer 
tevreden met het resultaat. 

“De studio is nu nog meer en be-
ter geschikt voor de verhuur. Om 
deze nieuwe fase van Fruns te 
vieren is het mogelijk om in de 

Kleverlaan op naar de finale van 
verkiezing Autobedrijf van het Jaar 

Limmen - Op vrijdag 3 septem-
ber is officieel bekendgemaakt 
dat Kleverlaan is doorgedrongen 
tot de finale van de Bovag ver-
kiezing autobedrijf van het jaar 
2010! Uit de tien genomineerde 
bedrijven heeft de vakjury van 
Bovag uiteindelijk drie finalisten 
gekozen. Zij werden geselec-
teerd aan de hand van een be-
drijfsbezoek door een onafhan-
kelijke deskundige, diverse ‘mys-
tery shoppers’ en de resultaten 

van een uitgebreide checklist.  
Ondernemers Ron en Jan Kle-
verlaan zijn trots op deze finale-
plek: “Het is natuurlijk geweldig 
om als autobedrijf de finale te 
bereiken. We gaan nu ook echt 
voor de overwinning!” Hoofd-
sponsor Bovenmij, het verzeke-
ringsbedrijf van Bovag, zorgde 
onlangs voor een vliegende start 
richting de finale door het be-
schikbaar stellen van een Ferrari 
360 Modena Spider F1. 
“We hebben als een van de top-
bedrijven in Nederland een dag 
kennis mogen maken met een 
topsportwagen met Formule 1 
techniek. Wat een geweldige au-
to.” 

De verkiezing Autobedrijf van 
het jaar is een initiatief van 
Bovag Onafhankelijke Autobe-
drijven en wordt dit jaar voor 
de vierde keer gehouden. Ruim 
20.000 autobezitters stemden dit 
jaar op hun favoriete autobedrijf. 
Van de ruim 3.400 deelnemende 
bedrijven werden er 10 genomi-
neerd. Drie daarvan, waaronder 
Kleverlaan, zijn nu door naar de 
finale. De vakjury voelt de drie fi-
nalisten de komende weken uit-
gebreid aan de tand. De uitein-
delijke winnaar van de verkie-
zing wordt bekendgemaakt op 
het Jaarcongres van Bovag On-
afhankelijke Autobedrijven op 5 
oktober.

Een sponsortocht per kano
Uitgeest - Afgelopen vrijdag en 
zaterdag heeft Uitgeester Alex 
Docter een sponsortocht geva-
ren per kano van Limmen naar 
Bolsward voor Het Kleurenor-
kest. 

Alex vertelt: “Vrijdag was de start 
op het Stet waarbij alle kinde-
ren uit de klas van onze doch-
ter onder begeleiding van de juf, 
mijn vrouw en een andere moe-
der uitgeleide deden. De ka-
no’s werden ter beschikking ge-
steld door Barry Hoogeboom 
van zwembad in Limmen. Hier-
na volgde twee dagen paddelen 
over de mooie binnenwateren 
van Noord-Holland, het Hoorne 
Hop, Markermeer, IJsselmeer en 
de Friese binnenwateren. Op het 
IJsselmeer werd ik begeleid door 
Rienk van der Molen uit Noord-
Scharwoude met een volgboot.
Bij een brasserie in Oterleek 
werd mij gratis koffie met appel-
taart aangeboden. Alvorens het 
Hoornse Hop in te kunnen glij-
den, moesten nog enkele hin-
dernissen in de vorm van een 
dwars in de vaart liggend pon-
ton en een stevige dijk genomen 

worden. Achter de dijk bij Schar-
woude wachtte dan eindelijk het 
grote water. De windkracht 2 à 3 
gaf wel wat remmende golfslag, 
maar niets om me zorgen om te 
maken. De overkant van het Hop 
was in zicht en leek dichtbij, zo-
als alles op het water dichtbij 
lijkt.” 

Het duurde uiteindelijk nog ruim 
vier uur voor Alex Compagniesha-
ven van Enkhuizen kon binnen-
varen voor de overnachting. “Na 
een vermoeiende eerste dag was 
het die avond uitstekend eten bij 
een pizzeria in Enkhuizen waar 
na afloop eigenaresse Gwyneth 
een streep haalde door de reke-
ning van het eten toen ze hoor-
de van het doel van de tocht. De 
volgende dag wachtte mij een 
zware klus met wind en golven 
op de kop waar het moeilijk te-
genin te komen was, maar begin 
van de middag waren we aan 
de overkant in Stavoren waar-
na de volgboot terugging. Van-
af dat moment voerde de tocht 
door de typische Friese vaar-
ten, geulen en kanalen langs on-
der andere Koudum en Workum. 

Soms zo smal met zulke scherpe 
bochten dat je moet steken met 
de kano om verder te komen. Dit 
gecombineerd met ver overhan-
gende bomen geeft een idyllisch 
beeld van ons mooie land. Tegen 
17.00 uur kwam uiteindelijk in 
een mooie middagzon, Bolsward 
in zicht. De stad waar de roots 
liggen van ons gezin en waar mij 
nu een juichend welkom wachtte 
compleet met spandoeken van 
het Kleurenorkest. Een ervaring 
om niet te vergeten!  

Deze basisschool voor natuurlijk 
leren is drie jaar geleden opge-
richt vanuit het instituut NTI-NLP 
aanvulling op bestaande regulie-
re basisscholen. Met ingang van 
1 augustus 2011 ontvangt de 
school overheidsbekostiging. Er 
blijft nu nog één schooljaar over 
dat gefinancierd moet worden. 
Er zijn daarom allerlei acties op-
gestart om deze financiering te 
realiseren. Zo is ook deze kano-
tocht ontstaan. Donaties voor 
het Kleurenorkest zijn welkom 
op rek. 67 44 96 183 t.n.v. NTI-
NLP Foundation in Limmen o.v.v. 
het Kleurenorkest.

week van 13 tot en met 18 sep-
tember gratis danslessen te vol-
gen en de studio te bekijken. Het 
complete lesrooster is te vinden 
op de website van Fruns, www.
fruns-jazz-events.nl. 
Voor meer informatie kan men 
bellen met Wynzen Pauzenga 
tel.: 06-51046044. 

Gouden broche voor Gré
Castricum - Afgelopen vrijdag kreeg Gré Borst door burgemeester 
Eemens-Knol de gouden broche opgespeld. Die heeft zij verdiend om-
dat Gré al veertig jaar werkt in de boekenbranche. krijgt men na 40 jaar 
werkzaam te zijn geweest in het boekenvak. De burgemeester ver-
haalde over het belang van kennis en dienstbaarheid in de detailhan-
del en roemde de inzet van Gré hierin. Op de foto een vergulde Gré 
naast eigenaar Hans Laan van de gelijknamige kantoorboekhandel en 
burgemeester Emmens-Knol. 

Alzheimercafé praat over 
vermoeden van dementie
Regio - Op dinsdag 14 septem-
ber is er weer Alzheimer Café 
in IJmuiden. Het onderwerp die 
avond draait om de vraag: “Wat 
moet je nu doen bij een vermoe-
den van dementie?” 

Soms weet men het niet zeker; 
over zichzelf of over die ander... 
Soms zijn het van die kleine 
voorvallen die voor onrust zorgt. 
Men vraagt zich af of het nu echt 
erg is wanneer men namen van 
mensen vergeet of telkens iets 
kwijt is “Waar heb ik het nu ge-
laten?” 
“De één maakt zich hierover 
ongerust, dan ander haalt de 
schouders er voor op”, vertelt 
gespreksleider Ada Schuurman. 
“En wanneer je je zorgen maakt, 
waar kan je dan met die zorgen 
naar toe?” Ada Schuurman gaat 
hierover in gesprek met Christi-
an Rol van het DOC-team GGZ 
Dijk&Duin.
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga naar het Alzheimer Café in de 
Centrale Blibliotheek in IJmui-

den, Dudokplein 16 in IJmuiden.
De  inloop is vanaf 19.00 uur, het 
programma start om 19.30 uur. 
Het programma voor de komen-
de tijd wordt in de lokale kranten 
gepubliceerd en is tevens be-
schikbaar op de website: www.
alzheimer-nederland.nl/midden-
kennemerland. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door de vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 
Meer informatie? Werkgroep 
Alzheimercafé is overdag bereik-
baar onder telefoonnummer 06-
33631872.

Alcoholpromillage voor 
schippers is verlaagd
Regio - Het  toegestane alcohol-
promillage voor schippers is van-
af 24 juli 2010 verlaagd van 0,8 
naar 0,5 promille. Dit is de be-
langrijkste consequentie van de  
wijziging van de Scheepvaart-
verkeerswet die op die dag van 
kracht werd. De maatregel geldt 

voor beroepsschippers én recre-
atievaarders. 
De Nederlandse regels zijn hier-
mee in overeenstemming ge-
bracht met omringende landen, 
en met de regels voor de weg. 
Meer informatie op www.vaar-
bewijs.com. 

Castricum - Op diverse plaat-
sen in de gemeente worden ka-
belwerkzaamheden uitgevoerd in 
opdracht van Ziggo ten behoeve 
van de upgrading van het tele-
communicatienetwerk. Het tracé 

Kabelwerkzaamheden door Ziggo
loopt van Heiloo tot aan de C.F. 
Smeetslaan in Castricum. Voor 
een deel kan de bestaande buis 
worden gebruikt. Daar waar dat 
niet mogelijk is, wordt een sleuf 
gegraven.  
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Limmerveentje op tv
Limmen - ‘Natuurlijk Noord-
Holland’ is een natuurserie op 
TV Noord-Holland die mooie 
plekjes in de provincie laat zien. 
Boswachter Arjan Postma van 
Landschap Noord-Holland be-
zoekt deze keer met verslagge-
ver Stephan Roest het Limmer-
veentje en besteedt onder meer 
aandacht aan de bijzondere 
planten die in het natuurgebied 
voorkomen. 
 Tussen Limmen en de A9 ligt het 
Limmerveentje. In de uitzending 
van 14 september bekijken Ar-
jan Postma en Stephan Roest de 
planten die er groeien. Het na-
tuurgebied is een overblijfsel van 
een oude kreek die hier stroom-

de toen het nog een Waddenge-
bied was. Er groeien onder meer 
enkele soorten orchideeën. Bij-
zonder is dat hier een Sint Jans-
vlinder voorkomt met een Latijn-
se naam die eindigt op Limmer-
nica! De soort is hier voor het 
eerst ontdekt en beschreven. De 
uitzending over het Limmerveen-
tje is te zien op dinsdag 14 sep-
tember om 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 en 23.30 uur. In de loop 
van het seizoen wordt “Natuur-
lijk Noord-Holland” iedere dins-
dag op TV-Noord-Holland uitge-
zonden. Er wordt ook aandacht 
besteed aan de Amsterdamse 
grachten en natuurgebieden van 
Landschap Noord-Holland. 

Het Limmerveentje, Schulpvaart met bloeiende oever. Foto: Jan de 
Rooij. 

Van buiten word je beter!

Verwendag in natuur voor mensen 
die te maken hebben met kanker
Bakkum - Op zaterdag 11 sep-
tember vindt van 11.00 tot 17.00 
uur de manifestatie ‘Van buiten 
word je beter’ plaats, speciaal 
voor mensen die te maken heb-
ben (gehad) met kanker. Ook fa-
milie of nabestaanden van kan-
kerpatiënten zijn welkom. Dit 
evenement is een initiatief van 
boswachter Kees Zonneveld van 
PWN in samenwerking met ’t 
Praethuys, een inloop voor men-
sen met kanker in Alkmaar. Het 
verwenevenement vindt plaats in 
bezoekerscentrum De Hoep en 
deelnemen is geheel gratis. “De 
verwendag is bedoeld om men-
sen met kanker, hun naasten of 
nabestaanden in de watten te 
leggen en hen met diverse acti-
viteiten te laten genieten van de 
natuur”, vertelt Kees. 
De organisatie heeft werkelijk 
niets nagelaten om een com-
pleet verwenprogramma op te 
stellen voor jong en oud. Zo zijn 
er fietstochten, wandelingen met 
de boswachter, een GPS-wande-
ling, een meditatieve wandeling 
voor iedereen die een uur zijn 
mond kan houden, een groeps-

wandeling met de hond en een 
stille genieterswandeling. Men 
kan een ritje maken op de huif-
kar en wie daar zin in heeft gaat 
schilderen. Ontspannen kan tij-
dens een massage of schoon-
heidsbehandeling en er zijn ses-
sies tai chi en reiki en yoga. 
In de Hoeptuin staat een markt 
met allerlei lokale producten. 
Verse haring bijvoorbeeld, ijs, 
lekkernijen van chocolade en 
Italiaanse koekjes, een biologi-
sche honingsoort, verschillende 
soorten bijzondere bieren, zelf-
gemaakte kazen en zuivelpro-
ducten. Verder verse smoothies, 
jus d’orange, peren- en appelsap 
en zelfgemaakt gebak, allen ge-
maakt van biologische produc-
ten die worden verkocht voor 
een vriendelijke prijs.
Lia Kooijman van Stichting Hart 
voor Borstkanker mag hier na-
tuurlijk niet ontbreken. Zij ver-
koopt een nieuw borstkanker-
symbool met als doel financië-
le ondersteuning te geven aan 
een onderzoeksproject van het 
KWF naar betere opsporingsme-
thoden van borstkanker. Kees: 

“Er zijn strobalenhoekjes inge-
richt waar een praatje gemaakt 
kan worden met mensen die veel 
van kanker afweten. Zij hebben 
dus aan één woord genoeg. Als 
je wilt kun je je verhaal vertel-
len of gewoon even bijtanken en 
luisteren.”
En dan is er ook volop muziek. 
Het koor Vocaal Kabaal en Shan-
tykoor De Skulpers, beiden uit 
Castricum, en het koor De Zââl-
néélden uit Egmond aan Zee 
verzorgen het muzikale gedeel-
te van deze dag.

“We hebben bovendien een spe-
ciale kinderhoek ingedeeld waar 
de kinderen zich kunnen laten 
schminken”, besluit Kees. “Er 
kan volop geknutseld worden 
aan dierenmaskers van een fa-
voriet dier. En ook een ponyrit-
je behoort tot de mogelijkhe-
den. Niemand minder dan Sjoe-
rd Kuyper leest voor in de tipi-
tent.” Bekijk alle activiteiten op: 
www.pwn.nl/verwendag. Voor 
sommige excursies is het nodig 
zich vooraf aan te melden. Er is 
medische zorg aanwezig. 

Programma 9 sept t/m 15 sept 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag, maandag & 
woensdag 20.00 uur 

“The Expendables”
donderdag 20.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur 
“Letters to Juliet”

vrijdag 19.00 uur 
zaterdag 16.00 & 19.00 uur

zondag 16.00 uur 
“The Last Airbender - 3D”

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag & woensdag 20.00 uur 

“Inception”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag 20.00 uur 
“Salt”

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.00 uur

“Sammy’s Avonturen (NL) - 3D”
zaterdag & zondag 13.30  uur 

“Cats & Dogs: De wraak 
van Kitty Galore (NL) - 3D”

zaterdag & zondag 16.00 uur 
woensdag 15.00 uur

“Shrek 4 (NL) - 3D”

Actiethriller  Expendables
The Expendables is een actie-
thriller met Sylvester Stallone, Ja-
son Statham, Jet Li, Dolph Lund-
gren, Mickey Rourke, Arnold 
Schwarzenegger en Bruce Willis. 
The Expendables is een groep 
huursoldaten, elk met een eigen 
specialisme die in opdracht infil-
treren in een Zuid-Amerikaans 
land. Zij gaan de strijd aan met 
de wrede dictator die het land in 
zijn greep houdt. De mannen be-

seffen al snel dat niet alles in de-
ze missie is wat het lijkt. Ze ra-
ken steeds dieper verstrengeld 
in een gevaarlijk web van bedrog 
en verraad. Hierdoor wordt hun 
missie gedwarsboomd en bren-
gen ze een onschuldig leven in 
gevaar. 
Maar de mannen worstelen met 
een nog zwaardere uitdaging… 
een die hun band onderling 
dreigt te vernietigen.

De wraak van Kitty Galore is een 
actie- en avonturenfilm in 3D 
waarin live-actie met geavan-
ceerde poppenspel en compu-
teranimaties zijn gecombineerd.  
In de eeuwenoude strijd tussen 
katten en honden is er nu een 
kattige kat die het flink uit de 

Cats & Dogs klauwen laat lopen. Kitty Galore, 
voorheen een agent voor de kat-
tenspionageorganisatie Meows, 
is voor zichzelf begonnen en 
heeft een duivels plan bedacht. 
Ze wil niet alleen alle honden 
voor haar in het stof laten bijten, 
maar ook haar voormalige poe-
zenkameraden ten gronde rich-
ten en één grote krabpaal van de 
wereld maken. 

“Leuk die zotte zaterdag!”
Castricum - Afgelopen zater-
dag werd voor de tweede keer 
dit jaar een Zotte Zaterdag ge-
organiseerd in winkelcentrum 
Geesterduin. Tijdens deze dag 
worden kinderen van leeftijden 
getrakteerd op allerlei gratis ver-
tier. “Superleuk”, volgens Nilay 
uit Amsterdam, die met zijn ou-

der op de camping verblijft.  Ook 
de winkeliers waren dik tevre-
den, omdat het gezellig druk was 
in het winkelcentrum. 
De foto’s van deze dag en ande-
re informatie over het winkelcen-
trum kunnen worden bekeken 
op www.winkelcentrum-gees-
terduin.nl.

Hommage aan Jules de Corte
Castricum - Na het succesvol 
optreden van de ‘Vrienden van 
Jules de Corte’ in 2009 is er nu  
weer een optreden bij de Zon-
dagmiddagsociëteit. Vocalisten 
Bert Tieleman en Marieke Ja-
cob brengen andere liederen 
en verhalen van Jules de Corte 
ten gehore, afwisselend begeleid 
door pianist/accordionist Bert 
van den Brink en Bram Strijbis. 
In de ruim 50 jaar dat Jules ac-
tief was schreef en componeer-
de hij ongeveer 3000 nummers, 
sommige met een lach en som-
mige met een traan. De Zondag-
middagsociëteit wordt gehou-
den op 12 september van 14.00 
tot 16.00 uur in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-

weg 5. De toegang is 4,00 euro. 
Voor meer informatie of het re-
gelen van vervoer kan men bel-
len tot en met 9 september naar 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562. 



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
8 september 2010

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.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Vergadering commissie algemene Zaken 
en Financiën

de commissie algemene Zaken en Finan-
ciën houdt een openbare vergadering op 
donderdag 9 september in de raadzaal van 
het gemeentehuis. de vergadering begint 
om 20.00 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

-	Presentatie door de heer S. van Griensven over
de Politie Kennemerland, IJmond-Noord in de
afgelopen periode en in 2011.

-	Bespreking 1e Bestuursrapportage VRK.
-	Financiële stand van zaken VRK.
-	Voorstel Gemeenschappelijke regeling VRK.
-	Aanpassing diverse verordeningen in verband

met de invoering van de Wabo.
-	Tweede kwartaalrapportage 2010.

Zitting commissie BeZwaar- en Beroep-
schriFten

De commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt
een openbare zitting op maandag 20 september
in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting
begint om 19.30 uur en aan bod komen de vol-
gende onderwerpen:

-	Bezwaarschrift tegen de betaling van legeskos-
ten in verband met de bouwaanvraag voor een
kas aan het Groot Dorregeest.

-	Bezwaarschrift tegen het besluit namens Bur-
gemeester en Wethouders van 19 juli 2010 tot
het verlenen van een bouwvergunning voor het
vergroten van een dakkapel.

aFsluiting roerdompstraat

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken
bekend dat toestemming is verleend aan open-
bare basisschool De Paltrok voor het afsluiten van
de Roerdompstraat op donderdag 9 september
2010 van 08.30 tot 12.00 uur, dit in verband met
een ANWB Streetwise project voor leerlingen. Aan
deze toestemming zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de
mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Be-
langhebbenden kunnen tegen dit besluit een be-
zwaarschrift indienen binnen zes weken na deze
bekendmaking.

ontVangen BouwaanVragen

BR 2010-061	 Hogeweg 32	 Vergroten dak
BL 2010-066	 De Bakker 1	 Plaatsen veranda

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergun-
ningen ook worden verleend.

aFgegeVen BouwVergunning met ont-
heFFing Van het Bestemmingsplan
Verzenddatum
08-09-2010	 Bergstraat 8	 Plaatsen dakopbouw

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indie-
nen van een beroepschrift tegen dit besluit zijn
verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een
beroepschrift dient binnen zes weken na ver-
zenddatum van het besluit te worden ingediend
en gericht te worden aan de Arrondissements-
rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR Haarlem.

Burgerlijke stand
geBOren

Dries Bakkum, 
zoon van: 
D.T.C. Bakkum en M.A.C. Snijder
Milou Maria Frederice de Visser, 
dochter van: 
E. de Visser en A.G. Duin

huwelIjk

Frank Franciscus Petrus Putter en 
Mariëlle Louise Maria Schuijt

Overleden

G. Iking, 77 jaar
D. Busscher, weduwe van 
Toonstra, 86 jaar

Stillevens Ria Vergouw in gemeentehuis
Met ingang van woensdag 15 september is in de hal van het ge-
meentehuis een expositie te bekijken van de stillevens van Ria 
Vergouw. De onderwerpen variëren van gebruiksvoorwerpen tot 
vruchten, bloemen en eieren. Wat de schilderijen gemeen hebben is 
een opvallend mooi kleurgebruik. Haar stillevens worden daarom 
wel vergeleken met die van Henk Helmantel en Annelies Jonkhart.

Ria Vergouw-Zonneveld is geboren en opgegroeid in Castricum. Zij maakte 
kennis met kunst toen zij verkering kreeg met Sopke uit Zaandam, haar 
latere echtgenoot. Zijn vader was de in de Zaanstreek bekende schilder en 
beeldhouwer Bram Vergouw. Na cursussen grafische techniek en aquarel-
leren bleef Ria Vergouw zoeken naar een eigen stijl en techniek. “Geïnspi-
reerd door Henk Helmantel en Annelies Jonkhart ben ik mij gaan toeleggen 
op het fijnschilderen van stillevens”, vertelt zij. Ria heeft veel geëxposeerd, 
onder andere in het Paleis van Justitie in Den Haag, de Britse Club in Socië-
teit De Witte in Den Haag, de Jan van Goijenkliniek in Amsterdam, Herberg 
Vlietzigt in Rijswijk, Silhouet in Heiloo en de Koepelkerk in Beverwijk. En 
natuurlijk was zij ook altijd van de partij bij de jaarlijkse kerstexpositie van 
de Zaanse Schilderskring waarvan ze al vijftien jaar actief lid is. 
De expositie in het gemeentehuis van Uitgeest is te bekijken vanaf vrijdag 
10 september tot en met woensdag 10 november. Het geëxposeerde werk 
is te koop. De openingsuren van het gemeentehuis zijn: maandag tot en 
met donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Vrijdagmorgen van 09.00 tot 
12.30 uur.

WWW.UITGEEST.NL

LAAT UW WOONPLEzIER NIET BEDERVEN DOOR UW AfVAL TE LATEN zWERVEN.
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips op  
financieel en verzekeringsgebied.

Afgelopen zaterdag ben ik op 
verjaardagsvisite en wordt mijn 
aandacht getrokken door een 
opvallend gesprek tussen twee 
mensen. De één heeft net een 
nieuwe woning gekocht en pocht 
dat hij de beste hypotheek heeft 
uitonderhandeld. De ander is een 
andere mening toebedeeld en 
heeft een hele andere variant. 
Terwijl ik het gesprek volg en 
rustig mijn koffie opdrink, kom ik 
tot de conclusie dat ik weer een 
andere vorm van hypotheek heb 
en vraag me af: ’wat is toch  
eigenlijk de beste hypotheek?’ 
Om deze vraag te beantwoorden, 
zou ik een boek kunnen schrijven. 
Toch probeer ik het in de beperk-
te ruimte die ik heb.

Bestaat de beste hypotheek 
eigenlijk wel?
Ja, is het beste en meest korte 
antwoord hierop. Alleen is de 
vorm en uitvoering voor iedereen 
verschillend. Dit hangt onder-
meer af of u alleenstaand bent, 
gehuwd, samenwonend, werk-
nemer in loondienst of zelfstandig 
bent en uw levensstijl. De beste 
hypotheek voor u is dus niet de-
zelfde als die van uw buurman. 

De hypotheek bestaat in principe 
uit 4 basisbestanddelen. Ieder af-
zonderlijk bestanddeel wordt ge-
vormd door uw eigen persoonlijke 
wensen. De rente, de aflossings-
vorm, het risicodeel en verzeke-
ringsvorm bepaalt u zelf. Wilt u 
veel risico lopen of juist niet? 
Wilt u lage maandlasten of juist 
meer zekerheid? De keuze is in 
principe aan u. De overvloed aan 
keuzes en gevolgen hiervan kunt 
u zelf bijna niet overzien.

De 4 basisbestanddelen
Deel 1 is de rentevorm die u wenst. 
Iedere hypotheekverstrekker kent 
verschillende varianten van de 
rentevaste periode. Van variabel 
tot 30 jaar vast. Hoe korter de 
rentevastperiode, des te lager 
het rentepercentage. Veel aan-
bieders werken nu ook met bud-
getvarianten. Met deze varianten 
kunt u kiezen uit rentekortingen 
die kunnen oplopen tot 1%  
korting. Het volgende onderdeel 
is de aflossing. Doet u dit in een 
bankspaarvorm of in een ver-
zekeringsvorm? Beide vormen 
hebben hun specifieke voor- en 
nadelen net zoals de hoogte van 
onderdeel 3: het overlijdensrisico. 
Bent u alleenstaand? Dan is het 
in veel gevallen niet nodig om 
aan dit risico te denken. Woont u 
samen of bent u gehuwd en 
heeft u kinderen, dan is het  
misschien wel het meest belang-
rijke onderdeel van de hypotheek. 

Deel 4 betreft de verzekering 
tegen werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid. Deze twee onder-
delen leiden tot een inkomens-
verlies van minimaal 25%. Vaak is
het veel meer dan deze 25% en 
het betalen van de hypotheek-
lasten vormt dan wellicht een 
groot probleem. Wij kunnen voor 
u het inkomensverschil nauwkeu-
rig berekenen en op basis hiervan
de risico’s in kaart brengen, zodat 
u kunt beslissen of u deze risi-
co’s wel of niet wilt verzekeren.

Kortom, de zoektocht naar de 
beste hypotheek is maatwerk en 
vereist deskundige begeleiding.  
Wij staan graag voor u klaar om 
samen met u, uw beste hypo-
theek samen te stellen. 

Univé Noord-Kennemerland is 
te vinden in Heemkerk op de 
Maerelaan 6, tel. 0251 - 657 075 
en in Limmen aan De Drie 
Linden 1, tel. 072 - 505 35 81.

Bestaat ‘de beste hypotheek’?

Broodje Sahbi of broodje Bakkerspleintje? 
Nu ook quiches bij Saladebar Loes!

Castricum - Goed nieuws voor 
iedereen die houdt van een ge-
zonde, smakelijke maaltijd, maar 
daarvoor niet lang in de keuken 
wil staan. Saladebar Loes heeft 
het assortiment verse salades, 
wraps, loempia’s, pesto’s, kant-
en-klare-maaltijden, smoothies, 
soep, verse groenten en fruit uit-
gebreid met heerlijke eenper-
soons quiches uit eigen keuken. 
De keuze bestaat nu nog uit vis 
en kaas/groenten, maar tegen 
de kerstdagen komt daar nog 
andere soorten quiche bij, bij-
voorbeeld gevuld met wild! Om 
de quiche te introduceren krijgt 

iedereen die twee stuks koopt er 
gratis een bakje salade bij. 
Iedereen die bij Saladebar Loes 
is geweest komt terug. Want de 
salades die Loes maakt zijn erg 
lekker. Zij weet de verschillen-
de ingrediënten op creatieve wij-
ze te combineren waarbij Loes 
Grandiek let op smaak, geur en 
kleur. En omdat de dressings ge-
maakt worden op basis van ma-
gere kwark of magere yoghurt 
zijn de salades ook nog eens 
heel gezond. 
“Alles wat hier verkocht wordt, 
komt uit eigen keuken”, vertelt 
Loes in de frisse, hygiënisch in-

gerichte keuken. “Een groot aan-
tal ingrediënten snijd ik hand-
matig, omdat ik niet wil dat de 
structuur wordt aangetast. Ik 
vind het heerlijk om de salades 
samen te stellen, maar dat geldt 
ook voor het bereiden alle an-
dere producten die ik verkoop.” 
De saladebar is op smaakvol-
le wijze ingericht in helderwit in 
combinatie met een donkergrij-
ze vloer en vrolijkrode accenten. 
Het professionele rvs keukenge-
reedschap sluit daar prachtig bij 
aan. “Mijn man Cees is interieur-
bouwer en hij heeft de inrichting 
verzorgd. Daarnaast helpt hij 
mij bij de inkoop van de groen-
ten en het fruit. Alleen op maan-
dag, als de saladebar gesloten is, 
ga ikzelf inkopen doen. Zo blijf 
ik goed op de hoogte welke sei-
zoensgroenten er zijn.”
Een medewerker van een bank 
die elke dag een broodje Bak-
kerspleintje komt halen, een ou-
de dame die zich laat adviseren 
over de verschillende smaken 
wraps, een jonge vrouw die het 
Prodimed-dieet volgt en speciaal 
naar Castricum komt om de toe-
gestane pesto en salade te ko-
pen en een huisvrouw die een 
complete maaltijd samenstelt 
voor drie personen. De klanten-
kring die naar Saladebar Loes 
gaat is heel divers. “Veel foren-

sen komen na het werk even 
langs om een maaltijd op te ha-
len. Er is een klant die echt elke 
dag een aantal salades mee naar 
huis neemt, dat is mijn grootste 
fan.”
De naam van de salade Sahbi 
roept vraagtekens op. Loes lacht: 
“Wanneer Marokkaanse jongens 
elkaar begroeten roepen ze vaak 
sahbi. Het betekent ‘vriend’. De 

Castricum - ‘Wees een licht voor 
jezelf; zoek geen toevlucht in iets 
buiten jezelf. Houd vast aan de 
waarheid. Zoek je toevlucht bij 
niemand anders dan jezelf.’ An-
neke Breedveld en Doeschka 
Ferkenius gaan van start met 
een meditatiegroep vanaf dins-
dag 28 september van 20.00 tot 
21.30 uur. Er wordt gemediteerd 
in Dorpshuis De Kern en mee-
doen kost 7,50 euro per keer. 
Anneke vertelt: “Mediteren kan 
een manier zijn om met jezelf en 
je omgeving in balans te komen. 
Meditatie is iets waar je niet al-
leen over moet lezen, maar wat 
je moet doen als vast onderdeel 
van je leven. net zoals tanden-
poetsen.” 
“Het samen beoefenen van me-
ditatie kan heel inspirerend 
en motiverend werken”, ver-

Inzichtmeditatiegroep 
van start in De Kern 

collega van mijn zoon roept dat 
altijd en voor de grap zie ik dat 
ik een salade zo zou noemen. Hij 
was heel verbaasd toen hij zag 
dat ik het echt had gedaan.” Sa-
ladebar Loes is te vinden op het 
Bakkerspleintje. De openingstij-
den zijn op dinsdag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 
18.15 uur en op donderdag van 
9.00 tot 19.30 uur. 

volgt Doeschka. “Onze medita-
tietechniek heet vipasasane en 
dat betekent letterlijk de dingen 
zien zoals ze zijn. Het is een van 
India;s oudste meditatietechnie-
ken. In Nederland wordt de vi-
passane-meditatie inzichtmedi-
tatie genoemd.”

“Een regelmatige beoefening 
van deze meditatie kan leiden 
tot innerlijke rust, vrijheid en het 
vermogen om anderen, onszelf 
en situaties te accepteren zoals 
ze zijn”, aldus Anneke. “Inzicht 
helpt ons om dingen te kunnen 
zien zoals ze werkelijk zijn. En 
deze methode is voor iedereen 
geschikt.” Nadere inlichtingen 
via Anneke 0251-658851, 06-
49149542, breedan7@xs4all.nl 
of Doeschka 0251-292351, 06-
46160684, d.ferkenius@xs4all.nl

Workshop van art & be 
is verrassend leerzaam
Castricum - Op zaterdag 25 
september geeft art & be Cre-
ative studio bij vereniging Per-
spectief een workshop. Art & 
be is een initiatief van Blazen-
ka Boontjes en Rianne Schiller. 
Beiden zijn afgestudeerd kunst-
zinnig therapeut aan de Hoge-
school Leiden. 
Liefde voor de kunst en het wer-
ken met mensen heeft hen er 
toe gezet een manier te vinden 
om beide te combineren en hun 
kennis met anderen te delen. 
Met hun bedrijf art & be geven zij 
kunstzinnige workshops en cur-
sussen waarbij de deelnemers 
iets leren over de kunst, zich-
zelf en elkaar. De dames werken 
in Haarlem vanuit een prachti-

ge studio in hartje centrum. Om 
zich ook buiten Haarlem te profi-
leren, geven zij een workshop bij 
vereniging Perspectief. De work-
shop van die dag heet ‘Verras-
send leerzaam’ en geeft de mo-
gelijkheid om kennis te maken 
met verschillende kunstzinnige 
materialen en het thema ‘bena-
dering’. De workshop kan men 
bijwonen voor 40 euro inclusief. 
Art & be heeft natuurlijk veel 
meer te bieden in een breed en 
uiteenlopend aanbod van work-
shops en cursussen. 
Voor meer informatie: www.art-
nbe.nl, stuur een email: info@
artnbe.nl of bel naar Blazen-
ka: 06-30140578 of Rianne: 06-
47157221.
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Glazen objecten bij Klaver Vier
Castricum - Klaver Vier heeft 
weer een nieuw product in huis 
gehaald. In de etalage is het al te 
zien. Allerlei glasobjecten, vazen 
en schalen. 
Een van de objecten heet ‘The 
circle of life’ die is uitgevoerd in 
helder, rood glas. Er zijn beeld-
jes die dansen uitbeelden en er 
zijn zwart met zilveren katten. De 
glasobjecten zijn handgemaakt 
in Duitsland. De winkel is te vin-

Buurderij De Wilde Haan

Castricums gezin start woon-, werk- 
in zorgboerderij in Balloo, Drenthe

Castricum - In Drenthe is in het 
authentieke dorpje Balloo in sep-
tember een bijzondere boerde-
rij in gebruikgenomen: Buurderij 
De Wilde Haan. Hier wonen en 
werken straks mensen met een 
beperking. Initiatiefnemers zijn 
Anke de Haan en Eric de Wilde 
die Castricum hebben ingeruild 

voor de gemeente Aa en Hunze 
waar Balloo toebehoort, samen 
met hun drie kinderen van tien, 
twaalf en veertien jaar oud; Sa-
cha, Remy en Luuc.  

“We hebben jarenlang voor Art-
sen zonder Grenzen gewerkt 
met vluchtelingen, door oor-

log getraumatiseerde kinde-
ren en volwassenen, slachtof-
fers van natuurgeweld en ga zo 
maar nog even door”, vertelt An-
ke. “De laatste tien jaar hebben 
we ons als managers in de Ne-
derlandse gezondheidszorg in-
gezet om mensen met een fysie-
ke of verstandelijke beperking 

zo goed mogelijke zorg te verle-
nen op een plek die goed aan-
sluit bij hun welbevinden. On-
ze zoon Luuc van veertien heeft 
een Autisme Spectrum Stoornis 
en hij heeft ons geleerd vooral 
de mogelijkheden te zien, tijdens 
de constante zoektocht naar op 
wat voor manier hij in het leven 
kan staan en hoe hij kan leren. 
Door goede gestructureerde be-
geleiding in een veilige natuurlij-
ke omgeving heeft hij meer kun-
nen bereiken dan we ooit had-
den gedacht.”
Ook de andere autistische kin-
deren en jongeren waar Anke en 
Eric door hun zoon mee in aan-
raking komen vinden zij heel in-
spirerend om mee om te gaan. 
Eric: “Wij merken dat steeds 
meer mensen in onze omgeving 
bereid zijn om zich open te stel-
len voor mensen die anders zijn. 
Ook ervaren we dat de natuur 
een goede invloed heeft op het 
welzijn van iedereen, maar in het 
bijzonder van kwetsbare men-
sen, zoals autistische jongeren. 
Door al deze ervaringen hebben 
wij besloten om een oude boer-
derij in een landelijke omgeving 
te kopen en te verbouwen voor 
ons gezin, voor jongeren met au-
tisme  en voor dagbesteders om 
daar samen te wonen, te werken 
en te leven en iets extra’s toe te 
voegen aan de buurt en omge-
ving.” Buurderij De Wilde Haan 
biedt plaats aan jong volwasse-
nen met autisme, met of zonder 
verstandelijke beperking, en/of 
een andere (psychiatrische) be-
perking.

Anke was in Castricum betrok-
ken bij de ontwikkeling van het  
autistencafé voor  ouders en ver-
zorgers van mensen met een Au-
tisme Spectrum Stoornis. “Door 
Luuc zijn wij ook geïnspireerd 
om nieuwe wegen in te slaan 
en bij te dragen aan het leven 
van deze buitengewone men-
sen. Daarnaast ben ik een ge-
boren dierenverzorger. Ik geloof 
dan ook heilig in de noodzakelij-
ke band tussen mens en dier.”
Eric vervolgt: “In mijn vrije tijd 
kweek ik groenten en andere 

gewassen, daarnaast hou ik van 
koken voor grote gezelschap-
pen. Mijn werkzaamheden op de 
Buurderij zullen zich vooral rich-
ten op het onderhouden van de 
kassen en het leren koken aan 
de bewoners. Daarnaast zal ik 
ook samen onderhoudsklussen 
doen met de jongeren. Wij heb-
ben als familie de mogelijkheid 
om iets te kunnen betekenen 
voor een groep mensen die on-
dersteuning nodig hebben. On-
ze zoon heeft ons geleerd hoe 
we dat kunnen doen. Daar wil 
ik mijn bijdrage graag aan leve-
ren.”
De  Buurderij staat op vijf hec-
tare grond op steenworp afstand 
van de schaapskooi van het Bal-
loërveld, vier kilometer ten oos-
ten van Assen.
Het gezin woont nu in 2 nood-
woningen op het erf. Volgen-
de week start het verbouwtra-
ject dat tot volgend jaar februa-
ri zal duren. 
Er worden in de Buurderij zes 
appartementen gebouwd met 
eigen en gemeenschappelijke 
voorzieningen, aangepast aan de 
specifieke eisen die worden ge-
steld voor onze doelgroep. Ook  
komen 2 logeer/crisisunits. In 
februari 2011 is de verbouwing 
klaar. Daarnaast biedt de Buur-
derij onder professionele bege-
leiding plek voor dagbesteding 
op het gebied van dierenverzor-
ging, tuinderij en horeca. Op het 
terrein komt een kinderboerderij, 
een rustieke uitspanning waar 
hapjes en drankjes genuttigd 
kunnen worden, een winkel met 
biologische producten en een 
kas en een moestuin. Integratie 
met de buurt en een welkome 
plek voor toeristen of andere be-
langstellenden is wat de Buurde-
rij hoog in het vaandel heeft. 
 
In maart dit jaar is een stichting 
opgericht om het initiatief van 
Anke en Eric te ondersteunen. 
De Stichting Vrienden van de 
Buurderij is direct voortvarend 
aan de slag gegaan met promo-
tie, kwaliteit, ondersteuning bij 
fondsenwerving. 
Het geld komt volledig ten goe-
de aan de bewoners en degene 
die werken op de Buurderij. Men 
kan een bijdrage storten op re-
keningnummer: 128142324 (Ra-
bobank)  ten name van Stichting 
Vrienden van Buurderij De Wilde 
Haan te Balloo. Vrijwilligers zijn 
ook welkom om mee te helpen, 
ook voor een dagje of weekend 
. Kijk voor meer informatie op 
www.buurderijdewildehaan.nl. 

Vernieuwd team D-Reizen

Castricum - “Bekende gezich-
ten op deze foto? En ook niet-
bekende? Op deze foto is het 
vernieuwde en supergemotiveer-
de team van D-Reizen Castri-
cum te zien”, zegt Carolien Twisk, 
die, een van de bekende gezich-
ten. Zij staat aan de leiding van 
het vernieuwde team. Haar ken-
nis en supervisie wordt aange-
vuld door het enthousiasme van 
Saskia Smit. Saskia is, na vele ja-

ren in andere D-Reizenwinkels 
gewerkt te hebben, terug in het 
team van Castricum. Carolien en 
Saskia staan nu samen aan het 
roer van D-Reizen Castricum.
Het team bestaat verder uit de 
Ariane Schulte en Petra Dijkema. 
Zij verzorgen voor iedereen een 
passende reis. En, sinds een paar 
weken in dienst, het jonge talent 
Laura Hemmekam. “Wij helpen 
u graag en met plezier aan een 

goede vakantie of informatie. 
Bovendien, de koffie staat altijd 
klaar! Ook liggen de wintersport- 
en winterzongidsen voor komen-
de winter in onze schappen. Tot 
snel bij ons in de winkel.” 
Dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur 
geopend, vrijdag van 9.00 tot 
21.00 uur en zaterdag van 9.30 
tot 17.00 uur. Voor vragen kan 
men het team bereiken op tel.: 
0251-511512 of via D-reizen.nl. 

V.l.n.r.: Carolien, Petra, Laura, Ariane en Saskia.

den op de Dorpsstraat 45a in 
Castricum. 
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Icoon en wervelwind Odylia Ostendorf neemt afscheid van JPT

“Niet een steentje bijgedragen, 
maar een ware St. Pietersberg”

Castricum – Op de uitnodi-
gingskaart voor het afscheid 
staat een wervelwind afgebeeld 
en dat is niet voor niets. Ener-
giek, bevlogen, dynamisch, ijve-
rig en een tomeloze inzet voor de 
school; zo wordt Odylia Osten-
dorf omschreven door collega’s 
en oud-collega’s. En een scherp 
verstand, een scherp analytisch 

vermogen. Vrijdag nam zij af-
scheid van ‘haar’ school, het Jac. 
P. Thijsse College. Zij werkte er 
ruim vijfentwintig jaar, waar-
van tweeëntwintig als conrector 
brugklassen en de laatste 10 jaar 
ook als plaatsvervangend rector.  
Jaren waarin de school zich ont-
wikkelde, van een klein school-
tje aan de Bakkummerstraat van 

rond de 700 leerlingen tot het 
pas uitgebreide gebouw voor 
2050 leerlingen.
Odylia werd aangenomen als 
docent aardrijkskunde. “Met het 
overdragen van kennis van an-
dere landen en culturen kun je 
vooroordelen en stereotypen 
doorbreken. Maar ik zag het 
daarnaast als een uitdaging om 
veranderingsprocessen te sturen 
en om van het JPT een school te 
maken waar men graag werkt 
en leert. Als leidinggevende heb 
je veel invloed op de sfeer op 
school en op hoe men met leer-
lingen omgaat.” 
Oud-rector Pieter de Haas her-
innert zich de eerste ontmoe-
ting met Odylia. Hij vertelt: “Zij 
was vanaf het eerste moment op 
school duidelijk aanwezig. Toen 
zij kwam solliciteren als docent 
aardrijkskunde ontstond bij mij 
de indruk dat ik deze sollicitant 
niet mocht laten glippen. Ik be-
sloot om zonder overleg met an-
dere directie- en sectieleden 
haar een aanstelling te geven. En 
wat een prima besluit is dat ge-
weest!” Binnen enkele jaren was 
Odylia lid van de directie en op-
geklommen tot de eerste vrouw 
van het JPT. “Odylia en ik heb-
ben in de 21 jaar dat we samen-
gewerkt hebben ups en downs 
meegemaakt”, vervolgt De Haas. 
“Van een arme beginperiode, tot 
en met de bloeiperiode van het 
JPT, waar zij niet een steentje 

aan heeft bijgedragen, maar een 
ware St. Pietersberg.” 
 
‘Spreek de waarheid en breng 
deze ook’; dat was de wijze les 
die teamleidster brugklassen In-
grid Overes van haar leerde. “Je 
kon ook vreselijk om haar la-
chen als er weer eens op voor 
haar kenmerkende wijze iets mis 
ging. Zo gaan we ieder jaar met 
de brugklassen naar Meerssen. 
Een vast programmaonderdeel 
was destijds een bezoek aan een 
pretpark. We gingen daar met 
twee auto’s naar toe. We kwa-
men niet ver omdat, in verband 
met het Nederlands kampioen-
schap wielrennen, de hele boel 
was afgezet. Door het vele ge-
draai waren we elkaar kwijtge-
raakt. Staan we ergens stil langs 
het parcours, zien we de auto 
van Odylia op het parcours zich 
met flinke snelheid voortbewe-
gen. Ze werd opgejaagd om-
dat direct achter haar het voor-
ste deel van het wielerpeloton 
reed!” Een keer verscheen Ody-
lia op haar pantoffels op een ou-
deravond. Ingrid lachend: “Daar 
wist zij zich uit te redden door te 
roepen dat zij zich zo thuis voel-
de op school.” 
 
René Vermeer, met wie Odylia 
inmiddels een decennium lang 
in de directie zit, vertelt: “Op de 
gang hoorde je vaak haar snel-
le klik-klak. Er moest dan met-

een iets geregeld worden. Of ze 
kwam even buurten op mijn ka-
mer, klip-klep. Mijn pertinen-
te opmerkingen werden altijd 
door haar overtroffen met ‘ster-
ker nog, ik zal je zeggen...’. Met 
haar vertrek verdwijnt de laatste 
van de oude schooldirectie uit de 
jaren tachtig en negentig die be-
stond uit Pieter de Haas, Klaas 
de Groot, Helmuth Schmidt  en 
Odylia Ostendorf” Naast haar 
managementtaken was Ody-
lia ook actief bij het Samenwer-
kingsverband Midden Kenne-
merland. 

“Zonder iemand tekort te doen, 
kunnen we rustig stellen dat 
de groei en het succes van de 
school voor een deel aan haar 
te danken is”, zegt  collega Re-
né Vermeer. “Zelf zal ik me Ody-
lia altijd herinneren als een be-
vlogen onderwijsmens bij wie 
de leerlingen altijd op de eerste 
plaats kwamen. Bij iedere dis-
cussie over de toekomst van de 
school, herhaalde ze dat op het 
JPT de leerlingen op de eerste 
plaats gekend en erkend moeten 
worden. En oh wee als ze merkte 
dat het anders was. En dan grapt 
hij: “Of deze TGV nu tot stilstand 
kan komen? Ze beweert zelf 
dat ze één jaar totaal niets gaat 
doen. Ik ben benieuwd, sterker 
nog, ik zal je zeggen...” 

Aan Odylia het laatste woord. 
“Het JPT is een school met veel 
dynamiek. Het is ook een school 
met veel fijne collega’s en hon-
derden spontane, leuke, lieve, 
creatieve en slimme leerlingen. 
Het is een school waar ik gigan-
tisch veel heb geleerd!”

Het afscheid werd vrijdag gevierd 
met een inspirerende lezing van 
hockeycoach Marc Lammers en 
een barbecue op het strand. 

Overwinteren op strand 

Bakkum - Deining en Zoo-
mers vertrekken niet meer van 
het strand als het zomerseizoen 
is afgelopen. Er moeten nog wel 
wat aanpassingen verricht wor-
den aan de paviljoens zodat ze 
gewapend zijn tegen herfststor-
men en winterweer. Ook Zee-
zicht blijft in principe het hele 
jaar geopend. Een familiefeest, 
bedrijfsfeest, bruiloft, vergade-
ring of het kerstdiner; het kan 
nu allemaal in de winter op het 
strand! De menukaarten worden 

aangepast aan de buitentempe-
ratuur. 

Carina Bijl van Zoomers: “Het 
moet natuurlijk wel aantrekkelijk 
worden om in de winter naar het 
strand te gaan. Onze chef-kok wil 
met nieuwe gerechten de gasten 
echt culinair in de watten leg-
gen. Er komen ook wildgerech-
ten op de kaart te staan en veel 
biologische- en streekgerech-
ten.” De feestzaal van Zoomers 
wordt groter en ingericht met 

sloophouten meubelen, lounge-
banken en een open haard. “Ver-
der maken we van het zuidelijk 
terras een winterterras met ta-
felhaarden, ruime banken en 
een gedeeltelijke overkapping. 
Op deze manier kunnen de gas-
ten ook op mindere dagen toch 
lekker buiten zitten.” Om de win-
ter door te kunnen blijven staan 
moeten er wel een aantal tech-
nische aanpassingen plaatsvin-
den. Zo moeten bij Zoomers de 
achterste containers op palen 
komen te staan. Nu staan deze 
nog op stelconplaten. De leidin-
gen worden geïsoleerd en voor 
een deel naar binnen gehaald. 
“Deze klussen gaan we vanaf 
half oktober doen. Hiervoor zijn 
we dan ongeveer tien dagen ge-
sloten en vanaf de herfstvakantie 
weer open om nooit meer weg te 
gaan! En Zoomers gaat een open 
dag organiseren waarbij de gas-
ten een kijkje achter de scher-
men kunnen nemen.” 

Ook bij Deining worden allerlei 

plannen gesmeed. Richard Groot 
vertelt: “Wij zullen onze gasten 
verrassen op een ludieke ma-
nier. Ons team bruist van de cre-
atieve ideeën, waardoor het heel 
bijzonder wordt om een feest in 
de winter bij Deining te vieren. 
De inrichting van het restaurant 
wordt aangepast. Uit eten bij 
Deining in de winter wordt een 
echte beleving! In het weekend 
is de snackbar open voor een 
patatje of broodje kroket. En elke 
zaterdag- en zondagmorgen is 
er versgebakken appeltaart.” 

Deining gaat in november een 
week dicht om de fundering aan 
te passen. 

Ook over de tocht van het par-
keerterrein naar het strandpavil-
joen bij slecht heeft Richard na-
gedacht. “Ik zorg dat onze gas-
ten droog overkomen op een 
hele grappige manier. En wie 
straks bij ons vergadert kan om 
een frisse neus te halen bijvoor-
beeld een tochtje maken over 
het strand met twaalf sledehon-
den.” 
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Castricum - In oktober start Stu-
dioK, Kooiplein 12a, weer met de 
winterworkshops. Men kan zich 
opgeven voor patchwork/quilten, 
zijdeschilderen en vilten. 

In deze workshop van 2,5 uur 
kan men onder andere een tasje, 
kralenketting of shawl maken. 
StudioK is in september telefo-
nisch te bereiken op 06 30657724 
en vanaf 8 oktober kan men weer 
een kijkje nemen.

Start winterwork-
shops bij StudioK

Vogelexcursies voor jonge vogelaars
Castricum - Elke maand orga-
niseert de Vogelwerkgroep Mid-
den-Kennemerland een excur-
sie of activiteit voor jongens en 
meisjes tussen 10 en 18 jaar. 
Welke excursie of activiteit wordt 
georganiseerd hangt af van het 
jaargetijde. Zo staan de najaars-
excursies altijd in het teken van 
de vogeltrek en wordt er onder 
andere een bezoek gebracht 
aan het vogelringstation Castri-
cum (de Vinkenbaan). In de win-
ter timmert men nestkastjes en 
voederplankjes en gaan de deel-
nemers op zoek naar bosuilen. In 
het voorjaar zijn er onder ande-
re een roofvogel- en een weide-
vogelexcursie. De meeste excur-
sies en activiteiten zijn op zon-
dagochtend en beginnen om ne-
gen uur en eindigen rond een 
uur of twaalf. Tenzij anders wordt Sperwer.

aangegeven is de plaats van ver-
trek achter het NS-station Cas-
tricum en dat is ook de plaats 
waar de excursies eindigen. De 
meeste excursies zijn op de fiets, 
een enkele keer gaat men met 
de auto. Deelname aan de ex-
cursies en activiteiten is gratis. 
De eerste excursie van het nieu-
we seizoen is op zondag 12 sep-
tember. Er wordt dan bij onder-
gelopen bollenvelden gekeken 
naar steltlopers die daar plaats 
hebben gevonden om te rus-
ten en te eten op hun trektocht 
naar hun winterverblijf in zuide-
lijker streken. Het wordt aange-
raden om een verrekijker mee te 
nemen. 
Voor meer informatie: www.
vwgmidden-kennemerland.nl/  
Werkgroep Jongeren. Wie tussen 
10 en 18 jaar is kan zich aanmel-

Werken aan meer veiligheid
Castricum - Afgelopen woens-
dagavond was het druk met 
hulpverleners en waterliefheb-
bers op het strand. Niet vanwe-
ge de mooie watersportcondi-
ties of vanwege een vervelend 
incident: op deze avond verza-
melden ruim 100 leden van red-
dingsbrigade en surfsportvereni-
ging Freakwave voor een geza-
menlijke avond over veiligheid 
bij kitesurfen. 
De kitesurfsport heeft de laat-
ste 10 jaar een enorme vlucht 
genomen in Nederland, met na-
me langs de kust. Ook in Castri-
cum, waar de plaatselijke vereni-
ging Freakwave zich mag ver-
heugen in een nog immer groei-

ende belangstelling. “Maar zo’n 
trend kan ook vervelende kanten 
hebben”, vertelt Mikel Mac Moo-
try van de vereniging, “iedereen 
die een vlieger koopt kan zelf-
standig aan de slag, met alle risi-
co’s van dien.”
In Castricum is daarom reeds 
vijf jaar geleden gestart met het 
werken aan een hoog veilig-
heidsbewustzijn in een goede 
samenwerking tussen reddings-
brigade en Freakwave. Zo is er 
een aparte leergang voor hulp-
verlening aan kitesurfers samen-
gesteld door de reddingsbrigade 
en worden de redders ieder jaar 
op een aparte avond hierover 
bijgeschoold. Anderzijds han-

Castricum - ‘What dreams may 
come’ is de titel van de expositie 
waarmee José Stigt-Timmer tot 
17 oktober exposeert met schil-
derijen in Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Castricum, Gees-
terduinweg 1.

José schildert met acryl op doek 
en paneel met een veelzijdigheid 
en een groot gevoel voor kleurge-
bruik, waardoor haar werk vooral 
modern overkomt. Zij werkt vaak 
en graag in opdracht. 
De traditionele schilderijtjes zo-
als een boerderijtje of een stille-
ventje zal men niet in deze ex-
positie vinden. Wel een kleurige 
en positieve, licht abstraherende 
kijk op de alledaagse dingen.
De expositie is gratis te bezoe-
ken tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek. 

José Stigt-Tim-
mer exposeert

den voor de excursies op e-mail-
adres jongerenexcursies@vwg-
midden-kennemerland.nl. 

Inlichtingen: Vermiste en ge-
vonden dieren: 0251-658504. 
Kantoor: 072-5150071. Knaag-
dierencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Vogel-

asiel: 075-6213737. Dierenambu-
lance: 0251-215454. Dierenasiel: 
072-5114861. Stichting Zwerf-
dier: 072-5612482. Vermist:
Bizetstraat Castricum: gecas-

treerde kater, Pers, crêmekleurig, 
bruine oren, staart en kniekou-
sen, 11 jaar, Babs.
Gevonden:
De Santmark Castricum: witte 
poes met zwarte vlekken op kop 
en rug, zwarte staart. Breede-
weg Castricum: jong krielkipje, 
fazantkleur, geringd. Bloemgaar-
de Castricum: jong rood poesje 
met wit befje.

Herfstmarkt in 
Strammerzoom
Akersloot - Woensdag 15 sep-
tember wordt er een herfstmarkt 
georganiseerd in zorgcentrum 
Strammerzoom, Mozartlaan 1b 
te Akersloot.
Op de herfstmarkt staan kraam-
pjes met diverse artikelen zo-
als Tubberware, tweedehands 
speelgoed, zelfgemaakte siera-
den, zelfgemaakte luxe hand-
doeksetjes, zelfgemaakte kaar-
ten en nog veel meer. 

Ook aan de kinderen is gedacht. 
Voor hen is er de mogelijkheid 
om zelf een kaart te maken. Wie 
tijdens de markt even tot rust wil 
komen kan koffie of thee met 
iets lekkers kopen of de heerlij-
ke poffertjes eens proeven. De 
markt is van 13.30 tot 16.30 uur. 

teert Freakwave een gedragsco-
de voor iedereen die bij de ver-
eniging het water op wil. “Het 
zijn zachte regels en een infor-
mele samenwerking, maar ieder-
een spint er garen bij”, aldus Da-
niël Kuijk van de Reddingsbriga-
de. “Het is waarschijnlijk aan de 
betrokkenheid van allen te dan-
ken dat er zich in Castricum nog 
geen noemenswaardige inciden-
ten hebben voorgedaan.”
Voor de veiligheidsclinic van af-
gelopen weken was de belang-
stelling dan ook overweldigend 
te noemen. De spreker van de 
NKV (Nederlandse Kitesurf Ver-
eniging) doorliep een zorgvul-
dig programma met alle veilig-

heidsfacetten voor surfers die 
het water willen kiezen. “Kitesur-
fers hebben voor hun materialen 
en vliegers zo hun eigen vakjar-
gon”, aldus Rene Binkhorst. “Het 
is dan ook een voordeel dat ze 
door professionele kiters worden 
onderwezen.” Ook zaken als zelf-
redding en redding door de red-
dingsbrigade kwamen aan bod, 
waarbij een spreker van de red-
dingsbrigade ervaringen uit de 
praktijk deelde. 
Door de betrokkenheid en in-
teractie duurde het programma 
tot elf uur ’s avonds voordat ge-
zamenlijk kon worden afgeslo-
ten. “Laten we hopen dat we ons 
doel van deze avond halen”, lacht 
Mac Mootry. “Nog zeker vijf jaar 
schitterend surfweer zonder in-
cidenten, daar werken we samen 
met plezier aan!”

Te koop:
wegens overcompl. 1,5 jaar ou-
de inktjet kleurenprinter 3 in 1 
merk Brother CDP385C 49,50 
euro, tel. 072-5051994
Te koop:
bruine Batavus herenfiets 50 
euro, tel. 072-5055040
Te koop:
uggs, nieuw uit USA maat 39, bruin 
laag met knoop, de echte 135 eu-
ro, tel.  na 18.00 uur 0251-672062
Te koop:
kinderwagen Quinny speedi, kleur 
blauw incl. reiswieg, adapter, bug-
gyzit, voetenzak en zonnekap 
voor 195 euro, tel. 0251-670038
Verloren:
oranje brillenkoker met blauw/licht-
blauw geruite bril, tel. 0251-656251
Te koop gevraagd:

goede stationsfiets waarvan alles 
werkt en in goede staat is. Mark Vis-
ser, tel. 06-1162765 (Castricum)
Te koop:
nieuw wit boerenbed met inge-
graveerde harten en 2 nacht-
kastjes 160x200, zonder ma-
trassen en lattenbodem, nieuw 
450 euro, tel. 0251-822708
Te koop:
z.g.a.n. mountaibike, 2x op ge-
fietst met 7 versn., 325 eu-
ro, tel. 0251-822708
Te koop:
2-pers. houten ledikant gebroken 
wit, 180x200 met 2 lattenbodems en 2 
matrassen 150 euro, tel. 0251-650430
Te koop:
Etna kookplaat met glazen blad, rvs, 
4-pits 120 euro, tel. 0251-822708
Te koop:

digitale babyfoon Super Nova tot 
400 m zend- en ontvangstbereik, 
geen storingen van andere baby-
foons 40 euro, tel. 0251-654482
Te koop:
kliederschort Disney Cars nieuw 
2 euro, speelklei 4 bussen nieuw 2 
euro, zak houten gekleurde blok-
ken 3 euro, raket lanceringsspel 
v.a. 4 jaar 4 euro, tel. 0251-671274
Te koop:
Dance, een electronisch spel  v.a. 
6 jaar 2 euro, tel. 0251-671274
Aangeboden:
gratis af te halen ijzeren glijbaan, op-
knapper, 26 stoeptegels met rubbe-
ren bovenkant, tel. 0251-657654
Te koop:
zeiljack merk Imhoff maat M (valt 
ruim) donkerbl. met wit en rode bies 
nu voor 30 euro, tel. 0251-652414

Te koop:
3 leuke jasjes, spijkerjasje (Replay) 
S, wit kort jasje (Veromoda) S en spij-
kerjasje M, samen voor 20 euro, te 
klein gekocht, t el. 0251-652414
Te koop:
theemeubel, licht eiken met ge-
slepen glas en los dienblad 
95 euro, tel. 0251-650284
Te koop:
verstekzaagmachine 75 euro, boor-
machinestandaard merk Wolf-
craft 15 euro, tel. 0251-653273

Te koop:
mooie weinig gebruikte wielren-
fiets BMK super mirage 58 cm 
125 euro, tel. 0251-655686
Te koop:
damesfiets 1700 wheeler, 21 
versn. 75 euro, tel. 0251-670038
Te koop:
houten zandbak met klep die 
je kan ombouwen tot bank-
jes van 39.95 nu voor 15 euro, evt. 
met zeefjes, tel. 0251-673447
Te koop:
cavia/konijnenhok i.g.st., l. 
80cm, h. 42 cm, br. 50 cm 20 eu-
ro, tel. 0251-659692
Te koop:
relax fauteuil, leer, kleur bord. 
rood 100 euro, Gelderland 
bank, lage zit rood/bruin ge-
mel. 100 euro, tel. 0251-314056

Te koop:
bioncles v. Lego p.st. 1,50 eu-
ro, zit in doos met gebruiksaan-
wijzing, tel. 0251-319160

Te koop:
voetbalschoenen Adidas maat 40 15 
euro, zwart/wit, tel. 0251-652913
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Streep door Laag-Holland 
De Castricummerpolder moet weer opgenomen worden in Nationaal 
Landschap Laag-Holland. Hiervoor zetten ruim 300 Uitgeesters hun 
handtekening tijdens de zomerbraderie in 2008. De initiatiefnemers van 
deze handtekeningenactie, de bestuursleden Acties-Uitgeest, stapten 
met de handtekeningenlijst naar de gemeente Uitgeest. De handteke-
ningen werden in het najaar van 2008 als burgerinitiatief ingediend. 

Begin 2009 was het dan zover: het burgerinitiatief werd in de raads-
vergadering behandeld. Duo voorzitter Marjolijne Markvoort hield een 
pleidooi voor aansluiting bij Laag-Holland. Daarna nam burgemeester 
Mieke Baltus het woord. Het initiatief was volgens haar in goede orde 
ontvangen en werd zeer serieus genomen. Het zou tijdens het bepalen 
van de structuurvisie worden meegenomen.

En toen bleef het stil. Maanden gingen voorbij. Geen woord over Laag-
Holland. De structuurvisie werd vastgesteld. Over Laag-Holland stond 
niets vermeld. De verkiezingstijd brak aan. Ineens kregen de politieke 
partijen weer belangstelling voor Laag-Holland. In de verkiezingspro-
gramma’s van de PU en D66 stond het met duidelijke letters geschre-
ven: men was voorstander voor aansluiting bij Laag-Holland. In het pro-
gramma van de UVP stonden ook mooie woorden over overdracht van 
natuurgebieden aan natuurorganisaties. Ook de verkiezingsuitslag was 
duidelijk. PU en D66 waren met respectievelijk 4 en 3 zetels de grootste 
partijen, gevolgd door de UVP met 2 zetels. In totaal 9 van de 15 zetels 
voor definitief landschapsbehoud. Uitgeest had gesproken. PU en D66 
vormden samen met de VVD een coalitie. In het collegeprogramma 
stond vermeld: onderzoek naar aansluiting bij Laag-Holland.

29 juni werd uitgekozen. Een dag dat iedereen aan vakantie dacht of op 
vakantie was. Behalve de burgemeester en wethouders. Zij namen op 
die dag het besluit dat Uitgeest niet deel gaat nemen aan Laag-Holland. 
In de openbare besluitenlijst van B&W is dit te lezen. Burgemeester en 
wethouders besluiten, maar het is de raad die uiteindelijk het laatste 
woord heeft. Zwijgen is in dit geval toestemmen. Alle ogen zijn de ko-
mende maand dan ook gericht op de fractievoorzitters van PU en D66, 
in de verkiezingstijd nog voorstanders van Laag Holland. Het zijn immers 
de fractievoorzitters van de coalitiepartijen die de agenda van de raads-
vergaderingen bepalen. 
Wordt Laag-Holland nog geagendeerd voor de raadsvergadering voor 
september? Krijgen de gekozen volksvertegenwoordigers nog een kans 
om hun functie ter vervullen, namelijk het vertegenwoordigen van het 
volk? Of blijkt de verkiezingstaal een lege huls te zijn en is afwijzing van 
Laag-Holland een feit? En dan? Dan kan er over 10 jaar weer opnieuw 
geprobeerd worden om de Castricummerpolder vol te bouwen. Want 
daar lijkt het op Middelweg 28.
Bestuur Acties-Uitgeest. 

Regio - Op zaterdag 11 septem-
ber is Fort Veldhuis geopend in 
het kader van Open Monumen-
tendag. Uitsluitend op deze dag 
wordt er geen toegang geheven.
Op zondag 12 september is er 
in het Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, te Heemskerk, gele-
gen op de grens van Heemskerk 
en Zaanstad een lezing over de 
Duitse codeermachine Enigma. 
Alle geheimen rond deze ma-
chine worden onthuld door Ko 

Gratis naar Fort Veldhuis, lezing en 
pendelen met oude legervoertuigen

Kroesen die zich hierin heeft ge-
specialiseerd. Hij zal alle verha-
len en geheimen ontrafelen. De 
lezing begint om 14.00 uur in de 
presentatieruimte van het muse-
um. 
Tevens wordt er op deze dag een 
pendeldienst onderhouden met 
oude legervoertuigen tussen 
Fort Veldhuis en Fort St. Aagten-
dijk. Tegen een geringe vergoe-
ding kan men zich tussen deze 
twee forten laten vervoeren.

Erfgoedpark De Hoop is geopend 
tijdens de Open Monumentendagen
Uitgeest - Op 11 en 12 septem-
ber is het Industrieel Erfgoedpark 
‘De Hoop’ van 12.00 tot 17.00 uur 
geopend voor bezoekers. Op bei-
de dagen zal de nieuwste aan-
winst van het Erfgoedpark, mo-
len ‘De Corneliszoon’ bij voldoen-
de wind zijn wieken laten draai-
en. Deze molen is een replica van 
een oorspronkelijk poldermolen-
tje uit Winsum en staat sinds een 
paar maanden op het dak van de 
droogschuur. 
De bekende Uitgeester bakker 
Jan de Goede laat op zondag het 

De nieuwste  aanwinst molen ‘De Corneliszoon’  gaat bij voldoende wind draaien. De molenaar zal aanwe-
zig zijn om uitleg over deze molen te geven.

resultaat van zijn grote hobby 
zien; het construeren van com-
plexe machines met Meccano. 
Jan bouwde een werkend model 
van een paltrokmolen waarin de 
toepassing van een krukas vol-
gens de uitvinding van Cornelis 
Corneliszoon vanUitgeest goed 
is te zien. Het model en zijn ma-
ker ontvangen zowel in het bin-
nen- als buitenland veel bewon-
dering. Jan geeft bij het model 
tekst en uitleg. 
Het thema van de monumenten-
dagen is: ‘De smaak van de 19e 

eeuw’. Medewerkers van het Erf-
goedpark serveren bezoekers op 
zondag een pannenkoek naar 
een oud recept. Deze pannen-
koeken, in diverse variëteiten, 
worden gemaakt met traditio-
neel gemalen meel van molen de 
‘Oude Knegt’ in Akersloot. 
Naast de molenaar van de ‘De 
Corneliszoon’ zijn diverse gast-
heren en vrouwen aanwezig om 
bezoekers rond te leiden  door 
en langs de diverse gebouwen. 
Het Erfgoedpark is gelegen aan 
de Lagendijk 31a te Uitgeest.  

Wat te doen als...
Uitgeest - Wa te doen als ie-
mand op een roestige spijker/
glas is gaan staan, of een kind 
brandwonden heeft opgelopen 
of als iemand een hartaanval 
krijgt? Andere mensen om hulp 
vragen of zelf een EHBO-cursus 

volgen? Uitgeest heeft ook een 
actieve vereniging. Helaas kun-
nen zij in september geen nieu-
we cursus opstarten, maar opge-
ven voor de curusu in januari is 
wel mogelijk. Deze wordt gege-
ven op de maandagavond in de 

oude brandweerkazerne aan de 
Molenwerf. De kosten zijn 135 
euro. Dit is voor de gehele cur-
sus en examen inclusief een 
kopje koffie of thee. Veel ziek-
tekostenverzekeraars vergoeden 
75% van de kosten.
Stuur een mail naar ehbouit-
geest@gmail.com voor aanmel-
ding.  

Bridgeles voor beginners
Uitgeest - Begin oktober wordt 
gestart met een cursus bridgen 
voor beginners. Deze cursus be-
staat uit twaalf lessen die we-
kelijks op vrijdag van 13.30 tot 
16.00 uur worden gegeven in De 
Zwaan, zaal C/D op de tweede 

etage. Docent is E. Modderman. 
Meedoen kost 25 eur, exclusief 
boek. Voor deze cursus kan men 
zich individueel aanmelden. Er 
wordt nog gezocht naar enkele 
deelnemers. Bel het kantoor van 
S.U.S. tel. 0251-311136. 

Burendagidee
Uitgeest - In aanloop naar Bu-
rendag op 25 september, be-
dachten buren al duizenden ini-
tiatieven voor een leukere buurt. 
Het is nog niet te laat om mee 
te doen. Het Oranje Fonds heeft 
nog geld beschikbaar voor buurt-
bewoners met een goed idee dat 
op Burendag wordt uitgevoerd. 

Tot 17 september kunnen nog 
aanvragen voor een bijdrage tot 
500 euro worden gedaan. Wie 
nog inspiratie nodig heeft, kan 
ook op de website burendag.
nl terecht om ideeën van ande-
re buren te bekijken. Ook is het 
mogelijk via de website het aan-
vraagformulier te downloaden 
voor een bijdrage van het Oran-
je Fonds. 

Stroeve seizoensstart
Uitgeest - Voor zaalvoetbal-
vereniging De Zien was het de-
ze week vooral spannend om te 
zien of er ook in de tweede klas-
se zo makkelijk gewonnen kon 
worden. Alleen Martin Hollen-
berg ontbrak wegens een bles-
sure. HZV/ het Vennewater 2 uit 
Heiloo was de tegenstander. In 
groen witte Celtic-tenues tra-
den zij aan. Pim Molenaar maak-
te na 10 minuten een doelpunt in 
de bovenkant van het doel. Ook 
het tweede doelpunt kwam van 
de voeten van de blonde, lang-
harige baltovenaar. Hij had de 
smaak goed te pakken, want ook 
voor de tegenstander wist Pim 
een balletje tegen de touwen te 
krijgen. Doelman Theo Stam was 
kansloos na dit van richting ver-

anderde schot. De Zien verde-
digde sterk en degelijk, maar 
wist niet erg vaak gevaarlijk voor 
het doel van de vijandelijke kee-
per te komen. Pim en Bram Sluij-
ter hadden in de tweede helft 
mooie combinaties en Gabe van 
Wijk raakte de lat, maar de ver-
lossende derde treffer liet lang 
op zich wachten. Pim zorgde in 
de 15e minuut van de tweede 
helft voor een op het oog veili-
ge marge door een vlotte aanval 
af te ronden. Pardoes kwam de 
bal voor zijn voeten. Hij wipte de 
bal op en tikte de bal over de al 
liggende keeper. HZV kwam nog 
terug tot 3-2 via de knappe Olaf 
Mulder, maar De Zien wist op de 
been te blijven in de laatste twee 
minuten. 
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Extra zanggroepen bij 
Muziekschool Uitgeest

Uitgeest - Ook komend school-
jaar geeft Nienke van den Berg 
zangles aan verschillende 
zangroepen. En er zijn nog plaat-
sen beschikbaar.
Nienke begeleidt in Uitgeest 
tien zanggroepen; jong en oud. 
Er wordt een nieuwe groep ge-
start voor 30-plussers. De deel-
nemers leren in de lessen alle 
aspecten van het zingen: zang-
techniek, ademsteun, tekstbe-
handeling, meerstemmig zingen 
en performance. Er worden oude 
en nieuwe hits gespeeld en bal-
lads en up-tempo-nummers. De 
lessen duren een uur en zijn op 
donderdagavond. Vanwege de 
grote vraag naar zanglessen in 
Uitgeest, is de muziekschool be-
zig om een extra zangleraar aan 
te trekken. Nienke is 28 jaar en 
afgestudeerd zangeres aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 

Hoewel ze daar de richting Jazz 
volgde, is Nienke een echte pop-
zangeres. Ze verzorgt vaak op-
tredens met haar gitarist Frank 
Noom en Nienke geeft ook les 
aan de Babette Labeij School 
voor Zang en Performance. Hier-
door heeft Nienke meegewerkt 
als vocal coach in programma’s 
als X-Factor, Popstars, het Juni-
or Songfestival en was achter-
grondzangeres bij de Kinderen 
voor Kinderen-meezingshow. 
Nienke is sinds een jaar het ge-
zicht en presentatrice bij de kin-
deromroep Z@ppelin.
Kinderen vanaf groep 3 kun-
nen zich opgeven voor de zang-
lessen. De lessen zijn op don-
derdagmiddag en -avond. Voor 
meer informatie: www.centrum-
voordekunstenbeverwijk.nl . Op-
geven kan via info@centrum-
voordekunstenbeverwijk.nl. 

Deelnemen aan Qigong
Uitgeest - Marjolein Kaandorp 
geeft Qigong lessen in Uitgeest, 
op dinsdagavond en donderdag-
morgen. Qigong is een Chinese 
bewegingsleer waarvan de oor-
sprong in het verre verleden ligt. 
Marjolijn: “Ongeveer 4.000 jaar 
geleden ontstond er in China 
een krachtige meditatieve cul-
tuur die voornamelijk gebaseerd 
was op introspectie en stilte. Al-
lerlei bewegingen en bewe-
gingsvormen werden ontwikkeld 
om tot innerlijke stilte te komen 
en om het goddelijke in zichzelf 
te ervaren. Tai Chi en Qigong zijn 
daarvan de hoofdstromingen. 

Qigong is in feite een verzamel-
naam voor verschillende tech-
nieken. De term Qigong is ech-
ter nog niet zo oud. Qigong be-
vat zowel krachtige en martiale 
oefeningen als zachte vloeiende 
bewegingen, concentratie, visua-
lisatie, relaxatie, ademhalingsoe-
feningen en zelfmassage. Door-
dat bij de uitvoering van bewe-
gingen een volledige synchroni-
satie tussen ademhaling en de 
vloeiende bewegingen ontstaan, 
kan de Qi (levensenergie) sterk 
gevoeld en gestuurd worden.” 
Meer informatie: tel.: 02513322 
of 06-15484453.

Ook leren omgaan met 
computer en internet?
Uitgeest - Steeds meer mensen 
maken contact met elkaar via 
het internet om ervaringen en 
informatie uit te wisselen. Maar 
er zijn mensen die altijd wel eens 
een computer willen aanschaf-
fen, maar de stap van een aan-
schaf te groot vinden.
Door de Stichting Uitgeester 
Senioren wordt in samenwer-
king met TriArcus belangeloos 
een probeercomputer beschik-
baar gesteld, die een half jaar 
geleend kan worden. TriArcus 
is een organisatie die zich bezig 
houdt met het langer zelfstandig 
wonen van ouderen. Men krijgt 
een computer die heel eenvou-
dig te bedienen is. Iedereen kan 
met deze computer omgaan. Be-
richtjes sturen (e-mailen) en in-
formatie zoeken op internet 
(surfen) vormen geen probleem 
meer. Men staat er bovendien 

niet alleen voor, want een vrijwil-
liger van Stichting Uitgeester Se-
nioren komt thuis om te helpen. 
In de eerste twee maanden komt 
deze vrijwilliger om de week. In 
de vier maanden daarna een 
keer per maand.

Om mee te kunnen doen aan 
dit project, dient men te voldoen 
aan het volgende: Men woont 
zelfstandig, met of zonder part-
ner, in de gemeente Uitgeest.  
Men is bereid een aantal uur per 
week te besteden aan het pro-
ject en een maandelijkse enquê-
te met betrekking tot het project 
in te vullen. Het is mogelijk om 
met twee personen per huishou-
ding deel te nemen, samen aan 
één probeercomputer. Meer in-
formatie over het digitaal project: 
E. Hendriks, Stichting Uitgeester 
Senioren, tel. (0251) 311136. 

Uitgeest - Zaterdag 4 septem-
ber stond de derde natoervlucht 
vanuit Strombeek op het pro-
gramma voor de Vliegende Vleu-
gels. Met een vertraging van de 
lossing door een hardnekkige 
grondmist in de ochtend, wer-
den ze uiteindelijk om 12.35 uur 
gelost met een zwakke wind uit 
het noorden. De afstand was 
184 km, het aantal deelnemers 
elf en het aantal ingekorfde dui-
ven 287 stuks. Om 15.02.04 mel-
de de eerste twee duiven zich bij 
de winnaar Dirk de Bruin uit Uit-
geest. De snelheid die werd ge-
maakt door de eerste duif van 
de winnaar bedroeg 1237,443 
m.p.min. (ruim 73 km p.u.). De 
uitslag; Dirk de Bruin; 1-2-19-
20-35-41-48, Frank Rodenburg; 
3-21-47, Rinus van Bohemen; 4-
8-9-24-28-29-36-39-43-44-49-
50 (taart), gebroedeers Beentjes; 
5-10-14-17-18-25-26-27-38, ge-
broeders Baltus; 6-34-43, com-
binatie Kerssens-Krom; 7-12-13-
15-16-22-32. 

Vliegende Vleugels
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kilootje eraf ?? eierkoeken !!
De ideale afslanker na de vakantie, en nog lekker ook....
Van woensdag tot woensdag:

eierkoeken
gewoon doen..... per pakje  2,50 !!
Dit weekend:

vruchten plaat cake
verrassend.... nu  4,95 !!

In onze winkel hebben we ‘n gezellig koffie- en theehoekje, waar we 
heerlijk belegde broodjes serveren, en u lekker kunt bijpraten !

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Op vrijdag 10 sep-
tember vindt de RZVV SNS Re-
giobank Competitie plaats in 
sport- en tennisentrum Uit-
geest. Om 19.30 uur is de start 
met Snijder Stoffering-WEA ac-
countants, 20.10 uur The Spirit of 
Wine-Tesselaar, 20.50 uur Bellus 
Bouwkosten-Piet Putter Bouw, 
21.30 uur Haazz.nl-Smit&Alles/
Rolvink Poelier, 22.10 uur MP 

Schilders Castricum-Aldor Ver-
lichting, 22.50 uur Sport Spor-
tief Castricum-Sporthal de Zien. 
Op maandag 13 september zaal-
voetbal, 19.00 uur volleybaltrai-
ning. Dinsdag 14 september om 
9.00–11.00 uur damesgym, 18.00 
uur basketbaltraining. Woens-
dag 15 september 9.00 uur ou-
der-kindgym. 20.00 uur recrea-
tiebadminton en volleybal. 

Uitgeest - Op vrijdag 10 sep-
tember gaat Stapmaatjes, een 
club voor gezellige mensen tus-
sen de 25 en 55 jaar, naar de film 
The Dutchess in Dorpshuis De 
Zwaan in Uitgeest. Wie zin heeft 
om deze film te zien en graag  
nieuwe mensen wil leren ken-
nen, kijkt op www.stapmaatjes.
nl. Het is mogelijk vrijblijvend lid 
te worden. Er worden verschil-
lende activiteiten georganiseerd. 

Stapmaatjes

Uitgeest - Naar schatting zijn 
er in Nederland 200.000 men-
sen met een spierziekte of be-
wegingsstoornis. Hier zitten ook 
vele kinderen tussen. Het Prinses 

Collecte voor zieke kinderen
Beatrix Fonds collecteert van 12 
tot en met 18 september om we-
tenschappelijk onderzoek te fi-
nancieren. Dit jaar staan kinde-
ren met een spierziekte centraal.

Uitgeest - Dinsdagmorgen tij-
dens een drukke ochtendspits 

Ongeval A9 vond rond 8.30 uur een ongeval 
plaats op de A9 nabij Uitgeest. 
De brandweer moest uitrukken 
om het slachtoffer met nekletsel 
te bevrijden uit het voertuig. 
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Open Monumentendag in 
Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - Zondag 12 septem-
ber is het Open Monumenten-
dag. De Tuin van Kapitein Rom-
mel is dan geopend voor bezoe-

kers van 12:00 uur tot 16:00 uur. 
Een prima gelegenheid om een 
wandeling door de tuin te ma-
ken en een kopje koffie of krui-

Expositie van ‘Perspectief’ 
in de oude Duinrandschool

Bakkum - Tijdens het monu-
mentenweekend is het oude 
schoolgebouw aan de Van Ol-
denbarneveldtweg 37, dat dienst 

doet als atelier voor de amateur-
kunstenaarsvereniging ‘Perspec-
tief’, weer geopend voor het pu-
bliek. Het thema van de monu-
mentendag is ‘de smaak van de 
19e eeuw’. Hoewel de school uit 
1905 stamt, zijn er veel bouw-
kundige details uit die tijd aan 
het gebouw te bewonderen. 
Vooral het kunstige metselwerk 
en de originele houten gevelbor-
den. 

Binnen is er dit weekend een ex-
positie van vakantiewerk van de 
leden van ‘Perspectief’. Ondanks 
de vakantie zijn veel leden er 
toch samen op uit getrokken om 
schilderachtige plekjes in de om-
geving vast te leggen. Ook ander 
vrij werk is er te zien.
De expositie is geopend op za-
terdag en zondag 11 en 12 sep-
tember van 11.00 tot 17.00 uur.

Expositie ‘Mens en Mythe’ tij-
dens Open Monumentendag

Bakkum - Wie belangstelling 
heeft voor architectuur, fotogra-
fie, beeldende kunst of onmis-
kenbaar vakmanschap, kan zijn 

of haar hart komend weekend 
ophalen tijdens de Open Monu-
mentendagen. Pronk en Albers 
heten belangstellenden welkom 

Verdriet op ’t Dierenduintje
Castricum - Op zaterdag  28 augustus is Mickey, het zwarte hang-
buikzwijn van ’t Dierenduintje, overleden. De twee hangbuikzwijnen 
Mickey en Tommie zijn ruim 13 jaar geleden bij ‘t Dierenduintje ko-
men wonen. Het zouden kleine Vietnamese hangbuikzwijntjes blijven, 
maar ze groeiden uit tot twee hele grote dieren. Mickey was lief en 
rustig. Drie weken terug werd hij niet lekker, de dierenarts en de be-
heerders/verzorgers hebben er alles aan gedaan om hem weer beter 
te krijgen, dit mocht echter niet baten, hij is in zijn slaap gestorven. ‘t 
Dierenduintje is met het overlijden van Mickey helaas een boegbeeld 
kwijt. Zijn broer Tommie is in de rouw, maar maakt het naar omstan-
digheden goed.

Open Monumentendag
Musea en kapel op terrein GGZ 
Noord-Holland-Noord geopend
Heiloo - Op zaterdag 11 septem-
ber zijn op het terrein van GGZ 
Noord-Holland-Noord (voorma-
lig Willibrord) de monumentale 
kapel en twee musea geopend: 
museum Sint Willibrordus en de 
expositie van Stichting Regiona-
le Archeologie Baduhenna. De 
toegang is gratis. De musea be-
vinden zich in de souterrains van 
het hoofdgebouw op het terrein 
van GGZ Noord-Holland-Noord, 
Kennemerstraatweg 464 in Hei-
loo. Als men onder een van bei-
de poorten doorgaat, vindt men 

direct aan de linkerkant na de-
ze poorten de entrees. Het mu-
seum Sint Willibrordus is op za-
terdag geopend tussen 10.00 uur 
en 17.00 uur. Het museum betreft 
de geschiedenis van de psychi-
atrie en in het bijzonder de ge-
schiedenis van de Sint Willibror-
dusstichting en zijn broeders die 
hier in 1929 een psychiatrische 
inrichting voor mannen startten.  
Stichting Regionale Archeologie 
Baduhenna (SRAB) is op zater-
dag geopend tussen 10.00 uur 
en 17.00 uur. De Stichting heeft 

een interessante expositie sa-
mengesteld van bodemvondsten 
uit Heiloo en omgeving.  
De kapel is op zaterdag én zon-
dag geopend, op zaterdag tus-
sen 11.00 uur tot 16.00 uur en op 
zondag tussen 12.00 uur tot 16 
uur. Er is een expositie van wer-
ken van Jak Beemsterboer, ge-
combineerd met kazuifels. Daar-
naast vinden er op zaterdag twee 
meditatieve concerten plaats om 
13.00 uur en 14.00 uur in de klei-
ne kapel en op zondag sluit men 
om 16.00 uur af met een concert: 
De Schilderijententoonstelling, 
uitgevoerd op de vleugel. Voor 
dit laatste concert moet wel toe-
gang worden betaald.
In de kapel is momenteel ook 
een expositie van schilderijen en 
beelden te zien.

denthee te drinken. Oud-kapi-
tein Rommel legde bij zijn woon-
huis een grote tuin aan, die hij 
openstelde voor alle inwoners 
van Castricum. 
Na zijn overlijden kwam de tuin 
in handen van de gemeente, die 
het beheer verwaarloosde. In de 
jaren ‘90 van de vorige eeuw is 
de tuin opgeknapt met subsidies 
voor sociale vernieuwingsprojec-
ten. De tuin is aangelegd rond 
een grote vijver. Aan de noord-
zijde staat nog de ingrijpend ver-
bouwde tuinwoning. Neem tij-
dens de monumentendag een 
kijkje in deze tuin en ervaar met 
eigen ogen de geschiedenis van 
deze tuin. 
De Tuin van Kapitein Rommel is 
gelegen tegenover het NS-Stati-
on in Castricum. Meer informatie 
is te vinden op www.tuinvanka-
piteinrommel.nl.

Open Monumentendag
Landelijk magazine en 
een regionale brochure
Castricum - Voor belangstel-
lenden zijn het landelijke Open 
Monumentendag-magazine 
en het regionale Open Monu-
mentendag-tijdschrift uitgege-
ven. Ze zijn gratis verkrijgbaar 
bij de bibliotheekvestigingen in 
Akersloot, Castricum en Limmen, 
de VVV in Castricum en de ba-
lies van de gemeentelijke locatie 
in Limmen. Men kan hierin meer 

lezen over de monumenten in 
de gemeente Castricum die ge-
opend zijn, en welke monumen-
ten men zoal in de buurgemeen-
ten kan bekijken. 
 
Meer algemene informatie vindt 
men op de speciale website 
www.openmonumentendag.nl. 
Over het lokale programma leest 
men meer op www.castricum.nl.

op een wel heel unieke loca-
tie: de in 1907-1909 gebouwde 
dienstwoning van de voormali-
ge adjunct-directeur van Duin & 
Bosch aan de Van Oldenbarne-
veldtweg 32. 
Marina Pronk gebruikt de bene-
denverdieping van dit monumen-
tale pand voor haar fotostudio en 
als expositieruimte. Samen met 
Marion Albers stelde ze de ex-
positie ‘Mens en Mythe’ samen, 
die al eerder tijdens de Kunst-
fietsroute was te bewonderen. 
Dit is de laatste keer dat ‘Mens 
en Mythe’ is te bezichtigen. Ope-
ningstijden 11 en 12 september 
van 10.00 tot 16.00 uur.
Marina fotografie houdt iede-
re vrijdag open huis. Iedereen 
is tussen 10.00 uur en 15.00 uur 
welkom om kennis te maken met 
Marina Pronk en haar werk.
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Castricumse jeugd is klaar 
voor weer een sportief jaar

Castricum - Duizend Castri-
cumse basisscholieren uit de 
groepen 7 en 8 maakten dins-
dag 31 augustus op Sportpark 
Wouterland kennis met een zeer 
divers sportaanbod en zijn zo 
het schooljaar sportief begon-
nen. De dag werd georganiseerd 
door de Sportservice Kennemer-
land op initiatief van de gemeen-
te Castricum. 

Al een aantal jaren organiseert 
Sportservice Kennemerland, in 
samenwerking met meerde-
re sportaanbieders, een grote 
sportdag voor alle kinderen uit 
de groepen 7 en 8 die in de ge-
meente Castricum op school zit-
ten.  De gemeente wil zo - via de 
landelijke BOS-regeling - stimu-
leren dat de jeugd meer gaat be-
wegen. De BOS-regeling heeft 

een looptijd van vier jaar en is 
met de start van het huidige 
schooljaar haar laatste project-
jaar in gegaan.
Op Sportpark Wouterland wer-
den de kinderen onder ande-
re aan het sporten gezet door 
voetbalvereniging FC Castri-
cum en rugbyvereniging CAS-
RC; beide clubs verzorgden een 
clinic in hun tak van sport.  Ex-
basketbalinternational Henk Pie-
terse liet, in samenwerking met 
de plaatselijke basketbalvereni-
ging Sea Devils, de kinderen op 
een zeer aparte wijze kennisma-
ken met basketbal. Verder kon 
de jeugd ‘rope skippen’, verzorgd 
door Skipmania, had zwembad 
Damphegeest een uitgebreid 
adventure-aanbod, werd er vol-
leyballes gegeven door Sportser-
vice Kennemerland en verzorg-
de Dansstudio Fruns een swin-
gende clinic. Een vast onderdeel 
voor alle scholen was de vier-
kamp met spectaculaire storm-
banen, touwtrekken en een ko-
mische rupsrace. 
De vierkamp werd mogelijk ge-
maakt door een sponsorbijdrage 
van Rabobank Castricum.

Duizend euro zoekt goed doel!
Castricum - Jaarlijks scoren de 
selectiespelers van Sportvereni-
ging Vitesse’22 voor het goede 
doel. Natuurlijk ook om de wed-
strijd te winnen, maar daarnaast 
wordt er bij elk doelpunt geld 
door de selectiespelers zelf in 
een potje gedaan. 

Per doelpunt is dit 0,50 euro per 
speler! Vorig jaar heeft dit een 
bedrag rond de 400 euro opge-
leverd. De hoofdsponsor Trian-
gel zal dit bedrag nog verdub-
belen. Echter, het goede doel is 
nog niet bepaald. Daarom roept 
Vitesse’22 de Castricumse non-

Eerste plaats voor Jaimie

Akersloot - Tijdens het goed ge-
organiseerde weekend te Joure 
heeft Jaimie in het Open Neder-
lands Kampioenschap maximaal 
gescoord. De kleine Akersloter 
zat lekker in zijn vel en zette tij-
dens de kwalificatie al de snelste 
tijd neer. De baan lag de jonge 
coureur prima en op de toch nog 
wat plakkerige ondergrond van 

Afzwemmers schoolzwemmen
Castricum - Alle leerlingen van 
de basisscholen uit Castricum 
en Akersloot krijgen gedurende 
twee leerjaren onder schooltijd 
schoolzwemmen in zwembad 
‘De Witte Brug’ te Castricum met 
de mogelijkheid om aan het ein-
de van het schooljaar, vlak voor 
de zomervakantie, af te zwem-
men voor het A- of B-diploma.
Duncan Castricum, Fritz Gerald, 
Mike de Haan, Fermino Marti-
na, Merlijn Toby en Justin van de 
Antonius hebben op maandag 
14 juni tijdens het schoolzwem-
men van hun school afgezwom-
men voor het A-diploma.
Voor 45 leerlingen van de ande-
re basisscholen uit Castricum en 
Akersloot vond het afzwemmen 
voor het A- en B-diploma plaats 
op vrijdagmiddag 25 juni onder 
schooltijd. Het was een feest met 
zoveel afzwemmers en belang-

stellende ouders en grootou-
ders en jongere broertjes en zus-
jes. Het zwemprogramma voor A 
en B werd steeds per onderdeel 
achterelkaar gedaan, waardoor 
het verschil in eisen voor de bei-
de diploma’s te zien was en het 
gaf de leerlingen voldoende rust 
tussendoor.
Voor het A-diploma hebben Mel 
van la Parra van de Augustinus, 
Dyllan Rehmani van de Cune-
ra, Maria Nolden van de Sint Ja-
cobus en Erwin Strijbis van de 
Rembrandt afgezwommen.
En voor het B-diploma: Olivier 
Lodeweegs, Milan Mechiz, An-
ne-Roos Peters, Daphne Poel, 
René Reuvekamp, Noa Rozeme-
ijer en Tim Schotten van de Au-
gustinus, Marc Algra, Floris Jan 
Bus, Floortje Pietersma en Senna 
Smit van de Cunera, Antal Deur-
loo en Stijn van Sprang van de 

Juliana van Stolberg, Bram Bon-
gers, Michelle van der Glind, Cas 
van de Langenberg, Dyinta Pa-
pot, Yoran Pelzer, Daan Ruy-
ter, Danny Tuithof en Lisa Wol-
terbeek van de Klimop, Nori van 
den Burg, Pieter Carton, Leon 
van Deursen, Zipp Pauzenga en 
Jette Rood van de Montessori, 
Sofie van der Elzen, Jim Hes en 
Wogene Kramer van de Paulus, 
Hima Eriks, Barry van de Glind, 
Indy Kerkhof en Tom Knowles 
van de Rembrandt, Bo Duinma-
ijer van de Sint Jacobus, Charlot-
te Bloemers, Heather Bloemers, 
Lianne Sander, Jenna Schoon 
en Danee Schouten van de Sint 
Johannes, Tim Leonard en Ma-
delon van Zandwijk van de Sok-
kerwei, Maarten Koper en Tristan 
Laman van de Toermalijn en Je-
roen van Arkel en Michelle van 
der Drift van de Visser ’t Hooft.

Geen loon naar 
werken voor Cas RC
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club is de eerste compe-
titieronde seizoen 2010/1011 ge-
start met een nederlaag. In Etten 
Leur was REL de verrassende 
winnaar van een uiterst verma-
kelijke wedstrijd. De jonge ploeg 
van de trainers duo Dudink/
Winkels gebruikte onvoldoen-
de de wendbaarheid en snel-
heid van de driekwarters en mis-
te de slimheid die wel tentoon 
werd gespreid door de spelers 
van REL. Zij wisten het spel te 
vertragen, waarop de Castricum-
mers geen antwoord op hadden. 
De eindstand was 25-14, na een 
ruststand van 10-14. 
De score werd geopend door 
REL, met een geconverteerde 
kick and run try, na een fout in 
de defensie van Cas RC.  Een 
voor de palen gegeven penalty 
voor off side, was eveneens een 
gemakkelijke prooi voor REL. 
Daarna stelden de Castricum-
mers orde op zaken met twee 
geconverteerde tries, maar ver-
zuimden door te drukken en ver-
knalden drie tot vier kansen op 
een try vlak voor de tryline van 
REL. Hoop doet leven, dat bleek. 
Terwijl de frustratie bij de for-
matie van Cas RC langzaam 

maar zeker de overhand kreeg, 
kreeg REL vleugels na een be-
nutte penalty en drukte weder-
om een geconverteerde try, na 
een voorwaartse bal in de defen-
sie van de Duinranders. De gif-
beker was nog niet geheel leeg, 
Cas RC kreeg nog een try te ver-
werken. Natuurlijk zijn de spe-
lers uit Castricum teleurgesteld, 
maar geven de moed niet op. 
In potentie staat er een gewel-
dig team, dat nog wat ereklasse 
hardheid mist. 
Volgende week krijgen ze de 
herkansing, thuis tegen RC Eem-
land, dat vorig seizoen promotie 
afdwong door kampioen van de 
eerste klasse te worden. Trou-
wens, komend weekend is het 
een komen en gaan van tegen-
standers van de Cas RC teams. 
De zaterdag start met de aller-
kleinsten, de turven, benjamins 
en mini’s om 11.00 uur, gevolgd 
door de cubs om 13.30 uur en 
junioren om 14.30 uur met als 
toetje het eerste team om 16.00 
uur. Ook zondag start men op 
tijd met het Driede om 11.30 uur, 
de Ladies om 13.00 uur en de 
Shadows om 14.30 uur.
Dus op 11 en 12 september volle 
bak op Wouterland.

het onverharde gedeelte reed 
Jaimie de goede lijnen.

De start van de eerste manche 
was super en hij ging als lei-
der de eerste bocht in. Hij be-
gon in een hoog tempo waarbij 
niemand kon volgen en hierdoor 
had hij halverwege de wedstrijd 
al een voorsprong van zo’n 20 
seconden. Hij reed de wedstrijd 
keurig uit en won de manche.
De start van de tweede manche 
was ook weer goed en hij kon 
hetzelfde neerzetten als in de 
eerste manche. Jaimie reed echt 
de mooiste lijnen en liep iedere 
ronde een paar seconden uit en 
kon veilig op de eerste plaats de 
finish passeren. Het evenement 
was super verlopen en met veel 
respect voor de organisatie re-
den zij met maximale score weer 
aan het einde van de dag naar 
huis toe. 
Foto: Kees Matthijssen.

profit organisaties op om zich 
bij haar te melden en het geld 
te komen ophalen. Althans, al-
le aanmeldingen worden over-
wogen en de selectiespelers be-
palen met de hoofdsponsor Tri-
angel naar welke organisatie het 
geld uiteindelijk gaat. 

Opgeven kan tot 12 september 
bij spelers-raad@vitesse22.nl.

GEEN KRANT ONTVANGEN? BEL 0251-674433



pagina 22 8 september 2010

Red Stars ontkomt aan blamage

Castricum – Ondanks een knet-
tergek scoreverloop, heeft Red 
Stars Vitesse zondag Alcmaria 
Victrix ruim verslagen. De 9-19 
eindstand verbloemt echter de 
defensieve problemen waar de 
Castricummers, die op de twee-
de plaats gaan eindigen, mee te 
maken kregen.
“Goed om ons volgend seizoen 
op te richten”, vindt coach Arjan 
van der Kort. “Tot twee jaar terug 
hadden we altijd een zeer hechte 

verdediging. Iedere voorsprong 
hielden we vast. Nu ons slag-
werk enorm is verbeterd, krijgen 
we echter ook makkelijker pun-
ten tegen.”
Dat bleek op het Alkmaarse 
sportpark Egmonderhout, waar 
de Castricummers na vier in-
nings van een 0-7 voorsprong 
genoten en hekkensluiter Alc-
maria aan slag niets klaarmaak-
te. Maar toen begon de thuis-
ploeg ineens te slaan en met de 

Catcher Maarten de Ruijter tikt een Alcmaria-speler uit bij een inslui-
ting tussen drie en thuis. (Foto: Annemarie de Ruijter)

honken gevuld ging het binnen-
veld van Red Stars blunderen. 
Na vijf innings stond het 5-8 (Je-
roen Groenendal sloeg nog een 
homerun namens Red Stars) en 
na zes innings zelfs 9-8.
De Castricumse honkbalploeg 
stelde orde op zaken met elf 
punten in een krankzinnige ze-
vende inning, waarin het negen 
honkslagen sloeg. Voor de twee-
de achtereenvolgende keer te-
kende Maarten de Ruijter voor 
drie tweehonkslagen.
Red Stars, dat acht punten achter 
staat op kampioen Bears, was dit 
seizoen veel verder gekomen als 
de ploeg het aantal tegenpun-
ten had kunnen reduceren. Zo-
als in de wedstrijden tegen Be-
ars, waarin het met 10-13, 7-16 
en 7-9 verloor. “Een solide ver-
dediging betekent twee of mis-
schien wel drie overwinningen”, 
zegt Van der Kort. “En de laat-
ste drie wedstrijden winnen we 
met 19-7, 18-8 en 19-9. Aanval-
lend prima, maar het is natuurlijk 
niet zoals het hoort.”

Red Stars sluit de competitie af 
met een thuiswedstrijd, zondag 
om 14.00 uur tegen Sparks, dat 
de derde plek vast wil houden. 

Nationale ereplaatsen voor 
atleten van AV Castricum
Castricum - Bij het Nederlands 
Kampioenschap 10 kilometer op 
de weg tijdens de Tilburg Ten Mi-
les heeft Tom Wiggers een fraaie 
derde plaats behaald. De atleet 
van AV Castricum bleef slechts 
enkele seconden verwijderd van 
de zilveren medaille. Monique 
Arkenbout veroverde in haar ca-
tegorie zelfs de zilveren medaille. 
Bij de nationale D-spelen was er 
een gouden medaille voor Salo-
mee Beekers.*

Al direct na het startschot was 
duidelijk dat bij de heren seni-
oren favoriet Koen Raymaekers 
voor de anderen niet te houden 
was. De marathonkampioen van 
dit jaar haakte aan bij de Afri-
kaanse deelnemers en sloeg di-
rect een behoorlijk gat. Daarach-
ter streden vooral Patrick Stitzin-
ger en Tom Wiggers om de ere-

plaatsen. In de slotfase moest 
Wiggers z’n concurrent toch la-
ten gaan, maar de Castricum-
mer was dolbij met zijn nationale 
bronzen plak. Raymaekers won 
de titelstrijd uiteindelijk in een 
tijd van 29.15 minuten, terwijl 
Tom Wiggers de wedstrijd afsloot 
in een persoonlijk recordtijd van 
29.34 minuten. Bij de vrouwen 
45 liep Monique Arkenbout, na 
een lange periode van blessures, 
weer in de top en finishte zij in 
een mooie 38.59 minuten.

Bij de D-spelen in het Olympi-
sche stadion in Amsterdam, het 
officieuze Nederlands Kampi-
oenschap voor D-junioren, was 
er groot succes voor AV Castri-
cum. Salomee Beekers bereik-
te bij haar eerste poging bij het 
verspringen een afstand van 4,55 
meter waarmee zij als beste van 
de 36 deelnemers de finale be-
reikte. In de finale werd deze af-
stand door niemand meer over-
troffen, waarmee Salomee bij 
de meisjes D1 Nederlands kam-
pioene werd. Op de 1.000 me-
ter scherpte Marjet Groen het 
uit 2001 stammende clubrecord 
verder aan tot 3.16.66 minuten. 
Het oude record van 3.18.0 stond 
op naam van Ted Velkamp.

Zes AVC-jeugdatleten lieten zich 
afgelopen zaterdag in Hoorn 
van hun sportiefste kant zien bij 
de pupillen-/CD-wedstrijd. Zij 
scoorden niet minder dan acht 

medailles. Bovendien sneuvel-
den vele persoonlijke records. 
Sven Schoonebeek bracht het 
tot een keurige tweede plaats bij 
de jongens D. Dat deed hij met 
een overwinning en een PR op 
de 80m (11.42 s) en een PR bij 
het speerwerpen (18.38 m). Zijn 
jongere zus Lisanne wist zich in 
het sterke deelnemersveld van 
de pupillen A1 te handhaven met 
twee gouden medailles: een voor 
de driekamp (met een PR van 
7.23 m bij het kogelstoten) en de 
1.000 m (3.37.83 s). Pascalle van 
Westerop werd in dezelfde cate-
gorie vierde op de 1.000 meter 
(3.55.22 s) en zesde op de meer-
kamp. Ook voor haar werd een 
PR genoteerd: zij stootte de ko-
gel naar 6.24 m.
Twee medailles waren er boven-
dien voor Yara ter Laare (meisjes 
pupillen C): de 600 meter won zij 
na een spannende eindstrijd in 
2.25.09 s. Er was zilver voor haar 
op de driekamp, vooral dankzij 
een PR bij het balwerpen (14.24 
m). Met dezelfde medaillereeks 
ging Tobias Vrolijk (minipupil) 
naar huis. Ook hij won de 600 m 
in een bloedstollende race in een 
knappe 2.14.21 s, en werd twee-
de bij de meerkamp. Zijn broer 
Kasper deed het ook geweldig, 
maar kon door de sterke concur-
rentie geen greep doen naar de 
medailles. Hij werd vierde op de 
1.000 m in 4.10.90 s en kwam in 
de eindlijst van de meerkamp op 
de achtste plaats terecht.

Goud voor Salomee Beekers bij 
nationaal kampioenschap

Vitesse begint met drie punten
Castricum – Na een redelijk 
goede voorbereiding moest Vi-
tesse ’22 in zijn eerste thuiswed-
strijd aantreden tegen Zilver-
meeuwen. Het werd een wed-
strijd met twee zeer verschillen-
de helften, waarbij de drie pun-
ten uiteindelijk op de Puikman 
bleven.
De openingsfase was nerveus 
aan beide kanten. Veel slordig-
heden en een laag tempo zorg-
den voor een gelijkopgaand be-
gin. Robin Bakker leek de wed-
strijd open te breken, toen hij zijn 
tegenstander klopte op snelheid. 
Alleen voor de keeper wilde hij 
afspelen naar Lennert Beentjes, 
maar zijn pass was veel te slap. 
In de tegenstoot was het gelijk 
raak. Wijndal probeerde het van 
30 meter en tot ieders verbazing 
zeilde die erin: 0-1. Dit was ei-
genlijk het enige schot op doel 
van de bezoekers in de eerste 
helft. Toch leek Vitesse wat van 
slag na de openingstreffer. Uit-
eindelijk bracht een dood spel-

moment de gelijkmaker. Ke-
vin Klaver draaide een vrije trap 
hard in, waarna Milo Cremers 
boven iedereen uit torende: 1-
1. Het geloof leek na deze tref-
fer weer terug bij de thuisploeg 
en kort daarna was de 2-1 in de 
maak. Roger Duin speelde Been-
tjes goed vrij, die met links de bal 
in het doel schoof. In de slotfa-
se van de eerste helft kon Bakker 
de wedstrijd beslissen, maar oog 
in oog met de doelman schoot 
hij hoog over.
Na rust ontaardde de wedstrijd 
in een slaapverwekkende verto-
ning. Vitesse leek het wel te ge-
loven en Zilvermeeuwen kwam 
tot weinig open kansen. De ang-
stige houding leek de blauw-
zwarten in de laatste minuut nog 
bijna fataal te worden. Een wan-
hoopsschot leek in het doel te 
vallen, maar nieuwkomer Alders 
wist goed te redden. Een goed 
begin dus voor Vitesse, waarbij 
er voetballend nog genoeg pro-
gressie is te boeken.

Badminton Club Castricum 
organiseert inloopavond
Castricum - Badminton Club 
Castricum organiseert op maan-
dag 13 september een inloop-
middag/avond voor mensen die 
eens nader willen kennismaken 
met deze sport en de vereniging. 
Voor zowel jeugd als senioren 
bestaat de mogelijkheid vrijblij-
vend kennis te maken met deze 
snelle racketsport. 
De jeugd kan tussen 17.00 en 
18.00 uur terecht in Sporthal de 
Bloemen om eens te kijken hoe 
het er aan toegaat. Men krijgt 
speluitleg en een training om 

de basisbeginselen bij te bren-
gen. Rackets zijn aanwezig in de 
zaal.
Senioren kunnen tussen 19.30 
en 23.00 uur inlopen en ook zij 
krijgen een training en speluit-
leg en kunnen de rest van de 
avond meedoen met de verschil-
lende partijen die gespeeld gaan 
worden. Spreekt deze sport of de 
vereniging aan, kom dan langs 
op 13 september of bel naar de 
ledenadministratie: Dennis van 
Velzen, telefoon: 0251-672552 of 
mail naar info@bccastricum.nl.



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
8 september 2010

AAngevrAAgde vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkijken 
op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.

Ontvangen aanvragen en verzoeken om ontheffing
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verzoe-
ken ontvangen. Deze kennisgeving betekent niet dat mede-
werking wordt verleend.
270810 Jan Miessenlaan 1 in Bakkum

Het verbouwen van de bovenverdieping van de 
kapberg t.b.v. het realiseren van een 
B&B accommodatie

300810 Dorpsstraat 78 in Castricum
Het wijzigen van de bestemming winkel/wonen 
naar wonen

Duinenbosch 3 in Bakkum
Het verbouwen van het paviljoen Breehorn t.b.v. 
het realiseren van appartementen

310810 ’t Kieftenland 17 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Oude Haarlemmerweg 46 in Castricum
Het bouwen van 12 appartementen met 
bergingen
Plantraam 3 in Limmen
Het wijzigen van de gevel, het uitbreiden van de 
verdieping en het plaatsen van een dakkapel

020910 Henri Dunantsingel 28 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

raadsactiviteiten 16 september 2010
Zie voor de agenda de website> politiek, bestuur en organisatie>vergaderkalender. 

Agenda
Raadsplein
9 september 2010
Raadscarrousel
19:30 - 20:15 Bestemmingsplan Schulpstet 7, 9 en 13 Bakkum
19:30 - 20:30 Bespreken rapport rekenkamer onderzoek 
   inkoop- en aanbestedingsbeleid
20:15 - 21:30 Jaarrondexploitatie strandpaviljoens
20:30 -21:30 Diverse technische onderwerpen/raadsvoor-
   stellen*
   1. Beheersverordening begraafplaatsen
   2. Aankoop 2 kunstwerken voor openbare 
    ruimte Limmen
   3. Formalisatiebesluit stand- en ligplaatsen ikv 
    Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG)

   4. A. Verslagen en besluitenlijsten d.d. 1 juli en 
    8 juli 2010
   B. Lijst van ingekomen stukken
    C. Lijst ter inzage gelegde informatie
    D. Vragen uit de raad, mededelingen uit het 
     college

Raadsvergadering
3. Besluitvorming

A. Beheersverordening begraafplaatsen (ovb uitkomsten 
  carrousel)

B. Aankoop kunstwerken voor openbare ruimte Limmen 
  (ovb uitkomsten carrousel)

C. Formalisatiebesluit stand- en ligplaatsen ikv 
  Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG) 
  (ovb uitkomsten carrousel)

Met het ter inzage leggen van diverse 
stukken, gaat een nieuwe fase in van 
het project Nieuw Geesterhage. Het be-
stemmingsplan, de bouwvergunning en 
de kapvergunning zijn nu in ontwerp 
gereed en zijn vanaf 9 september in te 
zien. Tijdens een inloopbijeenkomst op 
20 september zijn de plannen te bekijken 
en staan medewerkers van gemeente 
Castricum en initiatiefnemer De Com-
binatie ( een samenwerkingsverband 
tussen Biesterbos Plan Ontwikkeling en 
Kennemer Wonen) klaar om vragen te 
beantwoorden.

Het plan omvat de bouw van een sociaal, 
maatschappelijk en cultureel centrum, 
Nieuw Geesterhage, samen met 127 wo-
ningen, op de plek van het huidige Gees-
terhage en de Molenweidschool. Om dit 
plan te kunnen uitvoeren zijn een nieuw 
bestemmingsplan, een bouw- en een 
kapvergunning nodig.

Inloopbijeenkomst
Op maandag 20 september is de in-
loopbijeenkomst in ontmoetingscentrum 
Geesterhage. Daar zijn tekeningen, plat-
tegronden, artist impressions en een ma-
quette te zien, evenals het inrichtings-
plan: de inrichting van het gebied rond 
Geesterhage: straten, voetgangersge-
bied, groen en straatmeubilair. De docu-
menten zijn ook in te zien. 

De wethouders C. Portegies en B. Meijer 
en vertegenwoordigers van gemeente en 
De Combinatie zijn aanwezig om vragen 
te beantwoorden. Tussen 16.00 en 17.30 
en tussen 19.00 en 21.00 kan ieder vrij 
binnenlopen. Er is dus geen programma.

Zie verder bij de officiële mededelingen 
elders op deze gemeentepagina’s en 
zie voor meer achtergrondinformatie 
ook www.castricum.nl>projecten en 
plannen.

Procedures nieuw geesterhage van start Schulpstet eerder 
gesloten op 
10 september
Vrijdag 10 september is het afval-
brengdepot aan het Schulpstet 
gesloten vanaf 15.00 uur. 

volgende week: 
plastic aan de weg 
Volgende week wordt het plastic weer 
ingezameld.  De speciale inzamelzak-
ken zijn verkrijgbaar bij het Schulpstet, 
de gemeentelijke locatie in Limmen en 
Veldt’s Toko in Akersloot. 

Boete voor afval 
naast container
De ondergrondse containers voor 
afval worden al voor 95% gebruikt. 
Om het netjes te houden is het be-
langrijk dat het afval op de juiste 
manier wordt ingeleverd: elk soort 
afval in de juiste container (voor huis-
houdelijk afval, kleding of papier) en 
zeker niet ernaast. De gemeente gaat 
scherper toezien en deelt zo nodig 
bekeuringen uit.WWW.CASTRICUM.NL



Verleende Vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:
Bouwvergunningen met ontheffing
310810	 Prinses Irenestraat 30 in Castricum

Het plaatsen van een schuur/berging
	 Sluisweg 2 in Akersloot

Het plaatsen van een veranda
	 Rijksweg 4 in Limmen

Het uitbreiden van de woning en het 
plaatsen van een garage

Ontheffingen artikel 3.23. Wet ruimtelijke ordening
310810	 Van Oldenbarneveldweg 8 in Bakkum

Ontheffing voor het realiseren van een 
Bed & Breakfast accommodatie (legalisatie)

Beroep
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande 
besluit, kunnen belanghebbenden hiertegen een be-
roepschrift indienen bij de Sector Bestuursrecht van 
de Rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG). 
De termijn voor het indienen van een beroepschrift 
bedraagt 6 weken, en vangt aan op de dag na die 
van verzending van dit besluit. In het beroepschrift 
moeten tenminste zijn vermeld:
naam, adres en handtekening van de indiener;
datum aanduiding;
omschrijving van het besluit waartegen het beroep-
schrift is gericht (bv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een kopie 
ervan);
gronden van het beroep (de reden(en) waarom de in-
diener het met het besluit oneens is).
Voor de behandeling van een beroepschrift is griffie-
recht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van 
een beroepschrift niet opgeschort. Op grond van ar-
tikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
daarvoor, indien onverwijlde spoed dat gelet op de 
betrokken belangen vereist, een zgn. verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuurs-
recht (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde 
voor indiening van zo’n verzoek is wel, dat tevens een 
beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

Bouwvergunningen
310810	 Plantraam 5 in Limmen

Het uitbreiden van de woning, het wijzigen 
van de gevels en het plaatsen van een 
dakkapel

020910	 Henri Dunantsingel 28 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

030910	 Strand t.h.v. de reddingsbrigade
Het tijdelijk plaatsen van een unit t.b.v. 
de toezichthouder

	 Jan Miessenlaan 1 in Castricum
Het plaatsen van  3 ramen in de westgevel

Sloopvergunningen
310810	 Beverwijkerstraatweg 4-6 in Castricum,
	 1901 NJ

Het slopen van de winkel met woning

APV-vergunningen (overigen)
Kampeerevenement VV Croonenburg: aan het 
bestuur van VV Croonenburg zijn vergunningen 
verleend voor het organiseren van een kampeer-
evenement op het terrein van AVC aan de Zeeweg in 
de nacht van 4 op 5 september 2010.
Sluitingsuur: Aan vereniging LR/CP Starrenburg is 
ontheffing verleend van het sluitingsuur voor het ver-
enigingsgebouw tot 02.00 uur in de nacht van 19 op 
20 september 2010.
Muziek: aan Stichting Volksuniversiteit Castricum is 
vergunning verleend voor het ten gehore brengen 
van muziek op het Kooiplein op 11 september 2010 
van 11.00 tot 13.00 uur.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte 
van het betreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd 
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders 

van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
in Castricum. 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afde-
ling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrij-
ven, de gemeentelijke locatie in Limmen.

APV-vergunning Geluidswaarde 
Door de vereniging ‘De vrienden van de Bakkerij’ is in 
het kader van artikel 4:3 van de Apv een melding van 
het geluid gedaan voor 10 september en 2 oktober 
2010 voor het perceel Dorpsstraat 30 te Castricum.

Ontwerpbesluiten
nieuw geesterhage
Ontwerpbesluiten in het kader van de coördinatiere-
geling voor project Nieuw Geesterhage (Kultuurhuis)
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
ingevolge het bepaalde in artikel 3.30 van de Wet 
ruimtelijke ordening en het raadsbesluit van 29 ok-
tober 2009 bekend dat met ingang van 9 september 
2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Kultuurhuis Cas-
tricum’, inclusief de hieraan gerelateerde ontwerpbe-
sluiten:
een ontwerp bouwvergunning voor het geheel op-
richten van 127 woningen, een gebouw voor maat-
schappelijke-, culturele-, sociale functies en gezond-
heidscentrum (Kultuurhuis) en een parkeergarage 
(bou09/0318)
een ontwerp kapvergunning voor het vellen van 106 
bomen (in09/15422) 
Het plangebied van het project wordt begrensd door de 
Molenweide, Henri Dunantsingel, Albert Schweitzer-
laan, Dag Hammarskjöldlaan en Geesterduinweg te 
Castricum. In het plangebied bevinden zich in de hui-
dige situatie het culturele ontmoetingscentrum Gees-
terhage, de Openbare bibliotheek, de basisschool 
Antonius-/Molenweidschool, parkeervoorzieningen 
en groenvoorzieningen. Het project beoogt om onder 
andere parkeren, wonen, maatschappelijke, culturele, 
en sociale functies mogelijk te maken.

Coördinatieregeling
Met de gelijktijdige terinzagelegging wordt toepas-
sing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 
3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. De gemeen-
telijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om 
gecoördineerd over het bestemmingsplan, de bouw-
vergunning en de kapvergunning die betrekking heb-
ben op het project Nieuw Geesterhage, te besluiten. 
Dit betekent dat de ontwerpbesluiten en later ook de 
genomen besluiten gelijktijdig ter inzage worden ge-
legd.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp bouw-
vergunning en de ontwerp kapvergunning liggen met 
ingang van 9 september t/m 20 oktober 2010 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter inzage:
bij het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening aan 
de Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende de openings-
tijden;
op de website van de gemeente Castricum: 
www.castricum.nl. 
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u ook inzien op 
de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder 
schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren 
brengen. 

Zienswijzen ten aanzien van het ontwerp bestem-
mingsplan
De gemeenteraad van gemeente Castricum, Postbus 
1301, 1900 BH Castricum.

Zienswijzen ten aanzien van de ontwerp bouwver-
gunning en/of de ontwerp kapvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van ge-
meente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum.

Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden 
‘zienswijze Kultuurhuis Castricum’.
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mo-
gelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 13 
oktober, een telefonische afspraak te worden ge-

maakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw A. Slokker, tel. (0251) 661 122.
Tenslotte wijzen wij er op dat het ingestelde beroep 
tegen het vrijstellingsbesluit niet automatisch gezien 
wordt als een beroep tegen het bestemmingsplan 
en de hieraan gerelateerde besluiten. Als u later be-
roep wilt indienen tegen het bestemmingsplan en de 
hieraan gerelateerde besluiten, dient u opnieuw een 
zienswijze naar voren te brengen. 

Inloopbijeenkomst
De gemeente houdt een informatieve bijeenkomst op 
maandag 20 september 2010 in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 in Castricum. Daar 
kunt u het ontwerp bestemmingsplan ‘Kultuurhuis Cas-
tricum’, de ontwerp bouwvergunning en de ontwerp 
kapvergunning inzien en vragen stellen aan de gemeen-
te en de initiatiefnemer. U kunt terecht tussen 16.00 uur 
en 17.30 uur en tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

explOitatie-OVereenkOmsten
* ‘Ontwikkeling locatie Beverwijkerstraatweg -
Gasstraat te Castricum’
Burgemeester en wethouders van Castricum delen 
mee dat zij op 30 augustus 2010 een overeenkomst 
ex. Artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met Bouw-
bedrijf Gebroeders Apeldoorn B.V. betrekking heb-
bend op de ontwikkeling van de locatie Beverwijker-
straatweg 6 te Castricum. Een zakelijke omschrijving 
van de overeenkomst ligt zes weken lang voor een 
ieder ter inzage in de gemeentelijke locatie aan de 
Zonnedauw 4 te Limmen gedurende openingstijden. 
Voor vragen en/of opmerkingen: mw. M.C. Esajas, ju-
ridisch medewerker team Civiele Werken, tel. (0251) 
661 150 (di., wo-ochtend, do.).
* ‘Ahold vastgoed B.V.’
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Castricum delen mee dat de zakelijke omschrijving 
van de door de gemeente Castricum gesloten ex-
ploitatieovereenkomst van 22 juni 2010 met Ahold 
Vastgoed zes weken lang voor een ieder ter inzage 
ligt in de gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 
te Limmen gedurende openingstijden. Voor vragen 
en/of opmerkingen: dhr. P. Travnicek, juridisch me-
dewerker team Civiele Werken, tel. (0251) 661 118. 
(ma., di., do., vr.).
* ‘Nova Vastgoedontwikkeling B.V.’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum delen mee dat de zakelijke omschrijving van 
de door de gemeente Castricum gesloten exploitatie-
overeenkomst van 3 augustus 2010 met Nova Vast-
goedontwikkeling B.V. voor de duur van zes weken 
voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentelijke 
locatie aan de Zonnedauw 4 te Limmen gedurende 
openingstijden. Voor vragen en/of opmerkingen: dhr. 
P. Travnicek, juridisch medewerker team Civiele Wer-
ken, tel. (0251) 661 118. (ma., di., do., vr.).

wet milieubeheer
Van de navolgende bedrijven zijn op grond van een 
besluit Milieubeheer meldingen ontvangen. Deze 
meldingen liggen van 9 september t/m 7 oktober 
2010 ter inzage in de gemeentelijke locatie aan de 
Zonnedauw 4 (team Bouwen, Wonen en Bedrijven), 
uitsluitend op afspraak.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer:
Kleverlaan BV, Rijksweg 154 A te Limmen, voor het in 
werking hebben van een wasstraat.
Lips Management BV, Duinenbosch 3 te Castricum, 
voor het oprichten van een kleine wasserij op locatie 
van de instelling.
Café May Way, Dorpsstraat 87 te Castricum, voor het 
veranderen van een café.
Hotel het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 65 te Castri-
cum, voor het oprichten van een kleinschalig hotel 
met trouwzaal en grand café.
Kookhuis Limmen, Middenweg 10 te Limmen, voor 
het oprichten van een bedrijf voor het bereiden van 
maaltijden voor catering en bezorging.

Meer informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, dhr. G. de Pijper, tel. 
(072) 548 84 66.

Castricum, 8 september 2010


