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In lichterlaaie...
Uitgeest - Woensdagavond  
rond kwart over zes werd de 
brandweer van Uitgeest opge-
roepen voor een autobrand op 
het Anna van Renesseplein. Hier  
bleek een kleine vrachtwagen in 
brand te staan van de eigenaar 

van de viskraam. Er zijn nog snel 
wat gasflessen uit de auto ge-
haald.  Er zijn geen gewonden 
gevallen. Vermoed wordt dat de 
oorzaak  kortsluiting is. Het voer-
tuig is total loss verklaard. Foto 
Lucas Hazes MGK Media. 

Komt Albert Heijn naar Uitgeest?
Uitgeest - Als het aan grondei-
genaar Bas Martens ligt, komt er 
een supermarkt van Albert Heijn 
op het parkeerterrein van disco-

theek Bob’s.  Dat meldt het NHD. 

Het gaat om een plan dat in 2014 
verwezenlijkt zou kunnen wor-

Actie bij stappersoverlast
Uitgeest - Bewoners van Uit-
geest die tijdens de weekenden 
overlast hebben van uitgaande 
jongeren kunnen daarover direct 
contact opnemen met de politie. 
Zoals gewoonlijk bellen zij de po-
litie op nummer 0900–8844. Ver-
volgens worden zij snel doorver-
bonden met de politiebegeleider 
van de nachtcoaches. Nachtcoa-
ches zijn speciaal opgeleide me-
dewerkers in dienst van de ge-
meente, die zich voortbewegen 
op een fiets. Deze nieuwe ser-
vice bij stappersoverlast is sinds 
16 september elke vrijdag- en 
zaterdagavond van 20.00 – 04.00 
uur beschikbaar.
Deze nieuwe service is op ver-
zoek van bewoners ontstaan. Zij 

beklaagden zich erover dat zij in 
het verleden te veel tijd kwijt wa-
ren om hun probleem uit te leg-
gen. Daardoor werd de kans om 
overlast direct aan te pakken erg 
klein. Voortaan kunnen dergelij-
ke meldingen vanuit de meldka-
mer van de politie worden kort-
gesloten met de coördinator van 
de nachtcoaches, die meteen 
één van de nachtcoaches naar 
de overlastlocatie kan sturen. Bij 
spoed of bij misdrijven op heter-
daad blijft het alarmnummer 112 
van kracht.  
Uitgeest kent diverse horecage-
legenheden die in het weekend 
druk worden bezocht. Veel jon-
geren die uitgaan zijn afkomstig 
uit buurtgemeenten en verplaat-

sen zich door de wijken van en 
naar de horeca in Uitgeest. Be-
woners van Uitgeest die langs 
de zogenaamde loop- en sloop-
routes wonen ondervinden over-
last van schreeuwende jeugd, 
scheurende bromfietsen, zwerf-
afval en vernielingen.
In 2007 is de politie gestart met 
het project Wakkere Ouders. Sa-
men met horecaondernemers, 
de gemeenten Heemskerk en 
Uitgeest, en bureau Halt pro-
beert de politie de overlast bin-
nen de perken te houden. Dit ge-
beurt door ouders/verzorgers te 
bellen als hun kind overlast ver-
oorzaakt. Doel hiervan is het te-
rugdringen van overlast in de 
weekenden. 

den. Om in de noordoostelijke 
hoek van het terrein, vlak bij de 
A9, een supermarkt te realise-
ren, moet het bestemmingsplan 
gewijzigd worden. 

De winkel zou zo’n 2.000 vier-
kante meter groot worden. 
Bas Martens neemt de bouw 
voor zijn rekening en zorgt voor 
zaken als parkeerplaatsen, ver-
keersafwikkeling en mogelijk-
heden voor leveranciers  en ver-
huurt het geheel vervolgens aan 
Albert Heijn. 

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
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Boon Best in De Zwaan
Uitgeest - Boon Best is de nieu-
we theatershow van Marijke 
Boon. Zo kent het publiek haar 
weer, de lange slungelvrouw met 
haar rode accordeon. Boon gaat 
er flink tegenaan, met naast haar 
Michel Lamers, die als vanouds 
de saxofoon laat scheuren en de 
klarinet virtuoos laat tierelieren. 

Samen brengen ze met verve en 
venijn nieuwe composities en 
liedteksten. In Boon Best (oost 
west) laat Marijke Boon zien dat 
haar nieuwe songs er niet om 
liegen en de ‘klassiekers’ nog 
steeds actueel zijn. Het leven 
wordt onder de loep gelegd en 
venijnig beschouwd, besnuffeld 
en gekieteld. Ze houdt van scha-

pen en design, en weet deze op 
verrassende wijze te combine-
ren. En natuurlijk gaat het dan 
ook nog over die eeuwige lief-
de! Want wat is er mooier dan de 
liefde? Deze vraag wordt gesteld 
en de antwoorden krijgen een 
eervolle plek in deze muzikale en 
sprankelende voorstelling.

Het optreden van Marijke Boon 
is op vrijdag 7 oktober in theater 
de Zwaan, Middelweg 5. Aan-
vang 20.15 uur. Kaartverkoop: 
www.dorpshuisdezwaan of via 
e-mail: kaartverkoopdezwaan@
gmail.com. Verkoop bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 
te Uitgeest. De toegangsprijs is 
12,50 euro.
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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 Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum 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)
Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
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 donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
10-09-2011: Naomi Wilhelmina 
Jacoba, dochter van C.J. Hof en 
M.W. Berkhout, geboren te Alk-
maar.
                 
Wonende te Akersloot:
07-09-2011: Gijs Willem, zoon 
van J. de Groot en S.R.E. Hollen-
berg, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
12-09-2011: van Beesten, Lam-
bert J. en van Velzen, Anne C., 
beiden wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
07-09-2011: Swenneker, Nor-
man en van Braam, Tanja, bei-
den wonende te Heerhugo-
waard. 08-09-2011: de Waal, Jo-
hannis en Rings, Saskia R., bei-
den wonende te Huizen. 09-09-
2011: van den Beld, Duncan P. 
en van Wanrooij, Patricia A.G., 
beiden wonende te Castricum. 
09-09-2011: van der Kolk, Bart 
en de Wit, Petra, beiden wonen-
de te Heiloo. 10-09-2011: Tijms, 
Ronald en Limmen, Pauline D., 
beiden wonende te Heems-
kerk. 10-09-2011: Groen, Wil-
helmus J., wonende te Uitgeest 
en de Leest, Angelina, wonende 

te Hendrik-Ido-Ambacht. 10-09-
2011: Bijlhout, Raymond J.W. en 
van Teijlingen, José A.M., beiden 
wonende te Schagen. 15-09-
2011: Blokker, Geertruida C.M. 
en Bunnik, Johanna W.M., bei-
den wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
10-09-2011: Swets, Adrianus, 
oud 83 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met A. 
Keijzer. 11-09-2011: van Bins-
bergen, Josephina F., oud 91 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met J.B. Struwe. 13-09-
2011: Poelmann, Anna G.H., oud 
96 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met W. Kitsz.
 
Wonende te Limmen:
08-09-2011: Salomon, Frans A., 
oud 80 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met I.L. Neys. 13-
09-2011: van der Himst, Emeren-
tiana A., oud 79 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met J.P. van Kessel. 14-09-2011: 
Verver, Catharina T., oud 80 jaar, 
overleden te Limmen, gehuwd 
geweest met B.G. de Swart.
 
Wonende te Akersloot:
09-09-2011: Velzeboer, Corne-
lia A., oud 90 jaar, overleden te 
Heemskerk.

Vermist:
Dorpsstraat Castricum: cyperse 
gecastreerde kater, bruine vlek-
ken in de vacht, witte borst door-
lopend naar de nek, voor wit-
te voetjes, achter kniekousen, 
zwart bandje met witte en zwarte 
glittertjes, gechipt, 1 jaar, Noah. 

Pirola Castricum: witte gecas-
treerde kater met roodbruine 
vlekken, 1 jaar, Sieb.

Gevonden:
Leo Toepoelstraat Castricum: 
lichtbruine kat, witte bef, wit aan 
de poten, 1 achterpoot mank, 
ontstoken oog. Zeeweg/van Ol-
denborghweg Bakkum: wit met 
zwarte kat. Bij theehuis Dijk 

en Duin Bakkum: lapjespoes 
met veel wit, blauwe ogen, cy-
pers met oranje vlekken rond 
de ogen, cyperse vlek op kop, 
cyperse staart, witte poten met 
op linkerachterpoot bruinoranje 
vlekje. In het duin bij strandop-
gang Bakkum: zwarte kat. Om-
geving Gladiolenveld Castricum: 
zwarte ongecastreerde kater, 
circa 1 jaar.

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Mensenwensen
Castricum - Op woensdag 4 ok-
tober om 10.00 uur is er weer ge-
legenheid  om  in de Tuin van Ka-
pitein Rommel het spel ‘Mensen-
wensen’ te spelen. Dit bordspel 
is ontwikkeld voor ouderen door 
kaderleden van de KBO. Door dit 

spel te spelen vertellen deelne-
mers elkaar over zaken die hen 
bezighouden op diverse levens-
terreinen. Deelname is gratis.
Voor nadere informatie kan men 
bellen naar de Tuin van Kapitein 
Rommel, tel. 672356 of stuur een 
mail naar margotnell@tuinvan-
kapiteinrommel.nl.

Zwemfeest in Dampegheest
Limmen - Zondagmiddag klaar-
de het gelukkig op na hevige re-
genval en onweer eerder die 
dag. Want het kan maar eens per 
jaar, een duik nemen in zwem-
bad Dampegheest. Omdat het 

de laatste dag was van het sei-
zoen werd die dag het zwembad 
opengesteld voor honden. 
En die kwamen genieten, in al-
le soorten en maten. Foto: Peter 
van Renen. 
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22e jaargang Jazz in Bakkum 
Optreden Joe Cougar én 
The Wies en Jet Band 
Bakkum - Zondagmiddag 25 
september opent William Borst 
van Hotel Borst samen met or-
ganisator, gastheer en pianist 
Jos van Beest, de 22e editie van 
Jazz in Bakkum rond een uur 
of drie. Elke laatste zondag van 
de maand zullen er gastsolisten 
worden uitgenodigd die worden 
begeleid door het Jos van Beest 
Trio. Enkele ‘klinkende’ namen 
van de uitgenodigde gastsolis-
ten voor dit seizoen zijn vibrafo-
nist Frits Landesbergen, mond-
harmonicaspeler Jan Verwey, 
percussionist Nippy Noya samen 
met de Castricummer percus-
sionist Chris Colleye, Eric Van-
derluyt, zangeres Marielle Koe-
man en natuurlijk pianist Jos van 

Beest als gastsolist bij Jan Mole-
naar Big Band. Bovendien is   ge-
kozen voor een ‘support-act’ om 
de opening van dit seizoen extra 
luister bij te zetten.
The Wies en Jet Band is een for-
matie waarin de veertienjari-
ge Wies van Beest zingt en pi-
ano speelt en haar vriendin Jet 
Stam zingt. Bassist Bart de Wolf 
en drummer Leon Gouda com-
pleteren de formatie. Het optre-
den begint om 16.00 uur. Daar-
na zal gastzanger en drummer 
Joe Cougar het roer overnemen. 
Hij wordt ondersteund door kla-
rinettist Frans van Berkel, op 
contrabas John Erich en Jos van 
Beest neemt plaats achter de pi-
ano.

Poëzie en Neil Young spelen 
hoofdrol in Oude Theehuys
Bakkum - Op zaterdag 24 sep-
tember van 15.00 tot 17.00 uur 
treden dichter Jabik Veenbaas 
en de musici Dirk Zeeman (zang 
en gitaar) en Gerard Schilder 
(piano) op in het Oude Thee-
huys. Veenbaas zal voorlezen uit 
zijn nieuwe bundel Om de zee 
te bevaren, die in oktober ver-
schijnt, maar daarnaast ook uit 
ander werk. 
Dirk Zeeman, een man met een 

zeer karakteristieke hoge stem, 
is de leadzanger van de Neil 
Young-coverband. De pianist 
Gerard Schilder speelt bij die-
zelfde band. Het tweetal zal ui-
teraard songs van Neil Young 
ten gehore brengen, maar daar-
naast ook werk van de Beatles, 
Leonard Cohen en anderen. Het 
Oude Theehuys op het terrein 
van Dijk en Duin is te bereiken 
via de Zeeweg.

Limmen - Op 2 oktober ex-
poseert beeldhouwster Han-
ny Kracht haar beelden bij ‘De 
smaak van kunst’. Men kan 
hier genieten van gevarieerde 
kunst van zo’n 25 deelnemers 
‘De smaak van kunst’ wordt in 
de Grote Kerk van Schermer-
horn gehouden van 11.00 uur 
tot 18.00 uur. Entree 12,50 euro, 
voorverkoop 11,00 euro via www.
detafelvanjeanne.nl. 

Smaak van kunst

Castricum - De gulden meiden 
(40-52 jaar) gaan op vrijdag 30 
september uit eten bij de chi-
nees. 
Wie mee wil eten of wil deelne-
men aan andere activiteiten die 
worden georganiseerd kan mai-
len naar deguldenmeiden-ow-
ner@yahoogroups.com. 

Vriendinnenclub

Humoristisch poëziefeest
Dichters Dwaasheid Deining
Bakkum - Op zaterdagavond 15 
oktober houdt North Sea Poetry 
voor de eerste keer een poëzie-
feest in strandpaviljoen Deining 
onder de titel: Dichters Dwaas-
heid Deining. “Met voordrachten 
door geestige, kleurrijke dich-
ters, originele acts, live-muziek 
en onvoorspelbare momenten”, 
vertelt Howard Krol, als dichter 
actief onder het pseudoniem Ar-
thur Lava. “Het wordt raar, span-
nend, inspirerend en vooral heel 
erg leuk!” Kennis van literatuur is 
voor deze avond niet nodig, ge-
voel voor humor wel! “En eetlust, 
want voorafgaand aan de voor-
stelling serveert Deining een 
North Sea Poetry Dinner met po-
etische ingrediënten.'
Op deze avond treden op: de 

dichters Erik Jan Harmens, Sylvia 
Hubers, Adriaan Bontebal, Marc 
van Biezen, Wineke de Boer, Bob 
van Leeuwen en natuurlijk Ar-
thur Lava. Lachcoach Marleen 
Heeman is er en de wordt ver-
zorgd door de band Brak en Jan 
Cornelis Blokhuis & Eddy Dijk-
man. Presentatie: Dolly Belle-
fleur. Het eten wordt geserveerd 
om 18.00 uur waarna om 20.00 
uur iedereen welkom is voor het 
programma Dichters Dwaasheid 
Deining. Voor bezoekers uit Am-
sterdam rijdt de North Sea Poe-
try Bus naar Castricum aan Zee 
en terug met op de heenreis 
de North Sea Poetry Quiz door 
Wim van der Lee. Entree alleen 
via reservering vooraf via www.
northseapoetry.nl

Akersloot -  Op zondag 25 sep-
tember geeft  Jaap Smit, voorzit-
ter van de CNV, een lezing met 
als titel ‘Ons eigen verhaal en de 
tijdgeest’. Dit vindt plaats in de 
Dorpskerk aan het Dielofslaan-
tje. Jaap Smit vertelt een verhaal 

Lezing Jaap Smit over de tijdgeest en waarden. 
De vraag wordt gesteld of men 
nog een eigen verhaal heeft en 
wat dat betekent voor politiek en 
voor een vakbeweging. Aanvang 
14.30 uur, toegang 7,50 euro. 
Reserveren mogelijk: tel. 0251-
319171 of koosje.wiegman@het-
net.nl.

Programma 22 sept t/m 28 sept

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur

“Isabelle”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Crazy Stupid Love”
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 
“A Separation”
zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Horrible Bosses”
vrijdag 18.30 uur 

“Harry Potter 7 - Part 2 - 3D”
zaterdag, zondag 

& woensdag 13.00 uur
“Mr. Popper’s Penguins”

zaterdag, zondag 
& woensdag 13.00 & 16.00 uur 
“De Smurfen (NL) 3D”

zaterdag, zondag 
& woensdag 16.00 uur 

“Penny’s Shadow”

Psychothriller Isabelle 
Een dorp in de Ardennen wordt 
opgeschrikt door de ontvoering 
van de mooie Hollandse filmster 
Isabelle, die daar op vakantie is 
met haar ouders. Na een maan-
denlange speurtocht is zij nog 
altijd niet gevonden. Niemand 
verdenkt Jeanne, de zwijgzame 
schilderes die in de dorpskroeg 
werkt. Zij is zo stuitend lelijk dat 
je niet te lang naar haar wilt kij-
ken. Maar zij is degene die Isa-
belle in haar kelder opgesloten 

houdt. Ze hongert Isabelle uit en 
schildert het verval, alsof ze de 
schoonheid wil vernietigen. Ze 
wil doorgaan tot de dood erop 
volgt, ook die van haarzelf, want 
ze is van plan om na het voltooi-
en van het laatste doek een ein-
de aan haar leven te maken. . 
Isabelle is gebaseerd op het ge-
lijknammige boek van Tessa de 
Loo. Actrice Halina Reijn moest 
twintig kilo afvallen voor de rol 
van het titelpersonage. 

De vrouw van Nader wil samen 
met hem en hun dochter Ter-
meh Iran verlaten. Ze heeft alles 
al geregeld en staat erop om in 
het buitenland een nieuw leven 
te beginnen. Nader heeft ech-
ter zijn bedenkingen. Hij is be-
zorgd over zijn demente vader 
en hij wil hem niet aan zijn lot 
overlaten. Hij besluit daarom dat 
het gezin thuis moet blijven. Zijn 
vrouw Simin is het hier niet mee 

A Separation eens en weigert nog langer met 
hem samen te wonen. Ze ver-
trekt naar haar moeder en laat 
Nader en Termeh alleen achter. 
Nader kan maar moeilijk met de-
ze nieuwe situatie omgaan en 
huurt een jonge vrouw in om op 
zijn zieke vader te passen. Hij 
weet alleen niet dat zijn nieuwe 
hulp niet alleen zwanger is, maar 
ook zonder de toestemming van 
haar man werkt. A Separation 
won de Gouden Beer van de In-
ternationale Jury tijdens het film-
festival van Berlijn.
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Als God in Frankrijk
Metamorfose voor Bikkerij, 
Koffiemolen én achtertuin

Egmond - Er gebeuren soms 
van die wondertjes op de we-
reld waar weinig mensen weet 
van hebben. Zo is er in Egmond 
aan den Hoef in twee jaar tijd 
een braakliggend stuk grond 
met daarop een vervallen molen 
veranderd in een prachtig ge-
bied. De molen werd in ere her-
steld, al moet die het noodge-
dwongen doen zonder wieken, 
rondom werd een terras aange-

legd en binnen een klein, gezel-
lig restaurant: De Koffiemolen. 
Dat is nog niet alles en het wordt 
zelfs nog mooier!
Wie richting Egmond aan Zee 
rijdt, komt langs restaurant De 
Bikkerij. Achter dit knus inge-
richte restaurant is een prach-
tig terras aangelegd, er is veel 
speelgelegenheid voor kinde-
ren en voldoende parkeerge-
legenheid voor grote groepen. 

Het plan is om een kinderboer-
derij toe te voegen en een tuin 
met biologische groenten die 
gebruikt zullen worden in de 
keuken. Initiatiefnemer van de-
ze metamorfose is Wim Göbel uit 
Bergen. “Ik wist niet waar ik aan 
begon toen ik het plan opvatte 
het restaurant, de molen en het 
gebied er omheen op te knap-
pen”, zegt hij lachend. “Het heeft 
bloed, zweet en tranen gekost, 

maar ik ben uiteindelijk erg te-
vreden met het resultaat.” Wim is 
terecht trots. Niet zelden zeggen 
gasten die voor het eerst aanko-
men dat ze het gevoel hebben in 
Frankrijk te zijn beland. Gezel-
lig, warm en ontspannen; zo zou 
je de sfeer hier het beste kun-
nen omschrijven. Om de kwali-
teit van restaurant De Bikkerij en 
De Koffiemolen te waarborgen, 
nam Wim uitsluitend vakmen-
sen in dienst. Manon Boelkes is 
manager. Zij vertelt: “Langzaam 
maar zeker wordt De Koffiemo-
len ontdekt als een originele plek 
om feestjes te vieren. Het is hier 
ideaal wanneer er kinderen zijn 
in het gezelschap, want die kun-
nen hier alle kanten op terwijl 
de ouders hen toch in de gaten 
kunnen houden. We bieden ver-
schillende feestelijke arrange-
menten aan.” In de keuken staat 
Paul Aardenburg aan het roer. 
De chef-kok waardeert de vrij-
heid die hij krijgt bij het samen-
stellen van het menu, dat vier 
keer per jaar verandert, en de 
mogelijkheid om gebruik te ma-

ken van verse ingrediënten. “Bij-
na alles wordt in deze keuken 
zelf gemaakt en dat proef je.” Er 
worden regelmatig proeverijen 
en workshops georganiseerd die 
in teken staan van een gerecht 
of drank. Bijzonder is dat er hier 
bier wordt getapt van Swinckels’ 
Volmaakt. Wim is kenner: Het 
is puur pilsener, maar dan wel 
superieur.” De Bikkerij is klein, 
waardoor een intieme sfeer ont-
staat en biedt tegelijk voldoende 
ruimte voor de gasten. Plan is om 
het restaurant in de toekomst uit 
te breiden, maar zover is het nog 
niet. Manon besluit: “Met Konin-
ginnedag hadden we een klei-
ne vrijmarkt georganiseerd voor 
de kinderen met allerlei spelle-
tjes. Een van de inwoners kwam 
een kijkje nemen en zijn mond 
viel open van verbazing, zo mooi 
vond hij het hier. Vorige week 
heeft hij samen met zijn vrouw 
de bruiloft bij ons gevierd; een 
geweldig feest.” Het adres is Eg-
monderstraatweg 34 in Egmond 
aan den Hoef, tel.: 072-5061675, 
www.bikkerij.nl. 

Tussen waan en werkelijkheid
Tussen waan en werkelijkheid, 
daar moest ik onmiddellijk aan 
denken toen ik de nieuwe wijzi-
gingsvoorstellen zag van de APV 
(Algemene Politie Verordening) 
die op 22 september in een raads-
carrousel aan de orde worden 
gesteld. De wijzigingen hebben 
betrekking op het strand en gaan 
onder andere over een verdere 
regulering van het autoverkeer 
op het strand. Als je de stukken 
leest dan denk je “die gemeente 
heeft het goed voor elkaar”, maar 
de werkelijkheid is jammer ge-
noeg heel anders. Het strand is 
eigenlijk een soort vrijstaat waar 
de commercie vrijelijk zijn gang 

kan gaan. Als je daar als argeloze 
wandelaar komt krijg je bijna een 
hartverzakking van de bulldozers 
en 4-wheel-drives die jacht op je 
lijken te maken. De strandexploi-
tanten zijn voortdurend bezig met 
het verplaatsen van zandpakketten 
en als wandelaar is het laveren ge-
blazen door de vele diepe sporen 
die de huidige ondernemers op 
het strand achterlaten. Waar is de 
politie? Die heb ik gezien, ook in 
een 4-wheel drive, lekker aan het 
crossen op het strand. Ondertus-
sen gaan de bulldozers gewoon 
door en is er intensief autoverkeer 
op het strand. Sluit dus eerst een 
goede levensverzekering af voor-

dat je dit stuk ‘natuur’ betreedt. 
En onze huisjeseigenaren? Die er-
geren zich al rot aan de luidruch-
tige feesten in de strandpaviljoens 
maar durven niets te zeggen om-
dat dan het slapen op het strand 
misschien weer ter discussie 
wordt gesteld. De gemeente Cas-
tricum zakt op deze manier steeds 
verder weg op de glijbaan naar 
een minder prettige badplaats en 
veronachtzaamt daarmede haar 
eerder geformuleerde lange ter-
mijn beleid om te streven naar een 
rustig familiestrand voor iedereen 
! Eerdere vragen van GroenLinks 
over dit onderwerp werden breed-
voerig beantwoord maar in de 
praktijk zien we geen verbetering.
De politieke partijen zullen zich 
nu weer serieus gaan buigen over 
de voorgestelde aanpassingen van 
de APV . Maar is dat eigenlijk wel 
een zinvolle bezigheid als er in de 
praktijk niet wordt gehandhaafd? 
Dus gemeentebestuur wordt eens 
wakker en doe uw taak! 

Rob Glass, fractie GroenLinks. 

Castricum - Het Fonds Verstan-
delijk Gehandicapten zoekt col-
lectanten in Castricum voor de 

Dringend op zoek naar collectanten 
laatste week van september. 
Aanmelden kan via tel. 0251-
653180. Het Fonds wil bereiken 

dat de samenleving mensen met 
een verstandelijke handicap niet 
alleen beoordeelt op hun beper-
king en steunt projecten die dit 
mogelijk maken. 

Flirtnight en bierfeest 
in discotheek Bobby’s
Uitgeest - Zaterdag 24 septem-
ber is de Flugel Flirtnight in dis-
cotheek Bobby’s. Flirten, knip-
ogen, versieren, verleiden en la-
ten verleiden; daar draait het al-
lemaal om. Zaal open van 23.00 
tot 5.00 uur. Een echt bierfeest 
zoals op de Wiesn in München 

vindt plaats op zaterdag 1 okto-
ber. Het eerste Uitgeester Ok-
toberfest wordt gevierd in Bobs 
Uitgeest met een traditioneel 
huwelijk van de Hertog van Uit-
geest en de Prinses van Beieren. 
Gasten krijgen een eigen bier-
pul die als aandenken mee naar 
huis mag, er zijn warme en kou-
de buffetten, entertainment, 
dirndls, lederhosen en live-mu-
ziek van de band Shoreline. Aan-
vang 19.00 uur. 
Het feest duurt tot 23.00 uur, 
waarna er een afterparty plaats-
vindt tot 5.00 uur. Reserveren op 
tel.: 0251-315150. Meer informa-
tie op www.bobs.nl.
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Clubkampioenen dubbel en mix van De Dog
Uitgeest - Regen leek afge-
lopen zaterdag even spelbre-
ker te worden tijdens de finales 
van de dubbel en mix clubkam-
pioenschappen van tennisver-
eniging De Dog. Maar in het be-
gin van de avond werd het droog 
en konden de finalisten dan toch 
aan hun wedstrijd beginnen. Het 
werd een waardige afsluiting van 
een mooi toernooi. 

In de afgelopen 2,5 week was het 
een gezellige drukte op het park 

en werden de toeschouwers ge-
trakteerd op menig spannende 
wedstrijd. De deelnemers heb-
ben soms extreme weersom-
standigheden moeten trotseren: 
van storm tot enorme hoosbuien. 
Maar met een beetje flexibiliteit 
van een ieder is het de toernooi-
commissie toch gelukt alle wed-
strijden in te plannen. 
Eerst in de poulefase en later 
in het afvalschema. Wederom is 
gebleken dat rivaliteit, sportiviteit 
en gezelligheid prima met elkaar 

kunnen samengaan. Clubkam-
pioen zijn geworden in de he-
rendubbel Tim van Duin en Ro-
nald Vlieland, in de damesdub-
bel Anouk van Duin en Sandra 
Postma en in de mix Ronald Vlie-
land en Tessa Klaver. 
Zij werden tezamen met de an-
dere kampioenen gehuldigd tij-
dens de oergezellige afsluitende 
feestavond in het clubhuis, waar 
het nog lang onrustig is geble-
ven. Foto: www.mariejosefo-
toensdesign.nl.

Finalisten GD8: Bas Kouijzer en Aukje Verlinden met Gerrit en Nicole Groen. 

Nieuw sportpark
Zoals heel Uitgeest wel heeft vernomen krijgen wij een prachtig mooi 
sportpark in de hoek van de Koog. Namens diverse bezorgde ouders 
van de jeugdleden van KV Stormvogels willen wij toch graag het vol-
gende kwijt. In tegenstelling tot hetgeen KV Stormvogels  beloofd, zijn 
er toch een heleboel zaken die nog niet in orde zijn gebracht. Dat baart 
grote zorgen onder de ouders van de jeugdleden, de jeugdleden moeten 
namelijk nu omlopen met palen en voetstukken (met scherpe punten) 
en diverse ander materiaal. Het materiaalhok staat aan de kant van het 
oude korfbalveld en ons veld ligt inmiddels aan de andere kant (oude 
voetbalveld), dus om ongelukken te voorkomen heeft KV Stormvogels  
een kleedkamer in gebruik genomen om daar tijdelijk het materiaal voor 
de kleintjes in op te bergen. Overigens ook weer niet erg handig, dus 
moet er gewoon een tijdelijke oplossing komen totdat de verbouwing 
van de kantine helemaal klaar is. Men zou kunnen overwegen om tijde-
lijk een zeecontainer neer te zetten of een klein tuinhuisje op een handi-
gere plaats als waar nu het materiaalhok is, zodat men veilig de spullen 
op het veld kan zetten. Het is gewoon te schandalig voor woorden dat 
de gemeente had toegezegd dat het één en ander al af zou zijn voor het 
korfbalseizoen (begin september) zou beginnen. Nou niets is minder 
waar, sterker nog, diverse ouders lopen zich rot te ergeren aan de situ-
atie zoals die zich nu voordoet. De plannen voor de herinrichting van het 
sportpark waren in december vorig jaar al helemaal compleet en goed-
gekeurd,  alleen de uitvoering, daar klopt niets van. De gemeente heeft 
de korfbalvereniging Stormvogels gewoonweg ‘even’ vergeten bij de 
herinrichting te betrekken. Het is erg jammer, college van de gemeente, 
om zo met kleine verenigingen om te gaan. Wij als ouders , dachten toch 
echt  dat de gemeente sport hoog in het vaandel heeft staan. Niet dus, 
het gaat alleen om geld. Het blijkt alleen maar dat de kleine verenigingen 
moeten lijden onder de grotere omdat wij de komende tijd toch met de 
gebakken peren zitten. Namens diverse bezorgde ouders van de jeugd-
leden KV Stormvogels, Mevrouw J. Wijnjeterp-Terol. 
 

Vrijwilligers gezocht voor Geesterheem
Uitgeest - In woonzorgcentrum 
Geesterheem van ViVa! Zorg-
groep is de inzet van vrijwilligers 
onmisbaar. Af en toe nemen er 
wat vrijwilligers afscheid en re-
gelmatig komen er vrijwilligers 
bij. Momenteel zijn er weer wat 
plekjes over om nieuwe vrijwilli-
gers te verwelkomen:
Voor elke dinsdagavond wordt 
gezocht naar een vrijwilliger die 
de bewoners kan voorzien van 
een kopje koffie. De werktijden 

zijn van ongeveer 19.00 tot 19.45 
uur. Elke dinsdagochtend wor-
den er in Geesterheem spelletjes 
gedaan met de bewoners. Onder 
meer rummicub en de sjoelbak 
staan wekelijks op tafel. Deze 
activiteit begint rond 10.30 uur 
na de koffie en er wordt gezocht 
naar een of twee vrijwilligers.
Op zondagmiddag van 16.00 tot 
18.00 uur zou een vrijwilliger de 
bij de receptie kunnen zitten. Di-
verse bewoners zouden het zeer 

Live-jazz in Havenrijk
Uitgeest - Restaurant Havenrijk, 
op de Lagendijk 41, pakt op ve-
ler verzoek de oude draad weer 
op om tijdens de winterperiode 

maandelijks live-jazz ten gehore 
te brengen. Het restaurant heeft 
sinds kort met ‘Jazz at Work’ een 
eigen huisband. 

op prijs stellen als de krant met 
hen kan worden doorgenomen. 
Deze activiteit kan op elke och-
tend plaatsvinden.
Wie interesse heeft in één van 
deze vacatures neemt contact 
op met de coördinator vrijwilli-
gerswerk van Geesterheem. Zij 
kan meer informatie geven over 
het vrijwilligerswerk en deze va-
catures in het bijzonder. Miranda 
Rozemeijer, m.rozemeijer@viva-
zorggroep.nl, tel.: 06-20409016.

Deze band mag zich, gezien het 
toenemend aantal fans, in een 
groeiende populariteit verheu-
gen. De band is bevlogen en 
aanstekelijk, heeft uitstraling en 
kenmerkt zich door een eigen 
geluid. 

Op basis van veelal eigen arran-
gementen en een uitgebreid, af-
wisselend repertoire qua sfeer, 
ritme en tempo wordt mean-
stream, bop, blues, fusion en la-
tin gespeeld. De band bestaat 
uit: Harm Veenstra, tenor-en alt-
saxofoon, Franz Hugens, trompet 
en bugel, Joost van der Knaap,  
toetsen en zang, Simon de Boer, 
basgitaar, Frans Hartensveld, 
slagwerk. 
Verrijkend is de vocale invul-
ling die de zanger met zijn apar-
te performance en jazzy timing 
geeft. Het eerste optreden vindt 
plaats op zondag 25 september 
vanaf 15.00 uur.  

Uitgeest - De collecte voor KWF 
kankerbestrijding in Uitgeest 
heeft  7111,78 euro opgebracht
Wie de collectant heeft gemist 
kan alsnog een gift overmaken 
op giro 26.000 ten name van 
KWF Kankerbestrijding, Amster-
dam. Met het geld dat de collec-

Ruim 7.000 
euro voor KWF 

tanten hebben opgehaald blijft 
KWF Kankerbestrijding zich in-
zetten voor minder kanker, meer 
genezing en een betere kwaliteit 
van leven. Dat doet zij echter niet 
alleen, maar samen met patiën-
ten, onderzoekers, artsen, dona-
teurs en vrijwilligers.

De KWF afdeling Uitgeest dankt 
iedereen voor zijn of haar bijdra-
ge aan deze collecte. 

Lezing artillerie Hembrug
Uitgeest - Zondag 25 septem-
ber is er een lezing over de Ar-
tillerie Inrichtingen Hembrug die 
om 13.00 uur begint op Fort aan 
Den Ham. 

Het Hembrugterrein in Zaan-
dam, waar tussen 1895 en 2003 
de wapen- en munitiefabriek van 
het Staatsbedrijf der Artillerie In-
richtingen (Hembrug) het late-
re Eurometaal was gevestigd, 
was altijd ontoegankelijk voor 
nieuwsgierige burgers en het 
terrein lijkt zelfs nu nog een ge-
sloten bolwerk. Wat gebeurde 
daar onder zware bewaking? 

Duizenden mensen waren dage-
lijks bezig met de productie en 
reparatie van kanonnen, gewe-
ren, munitie, springstoffen, land-
bouwwerktuigen, auto’s, moto-
ren enzovoort. Alles strikt ge-
heim natuurlijk. Het bedrijf dat in 
1679 in Delft was opgericht werd 
met de verhuizing naar Zaandam 

een strategisch punt binnen de 
Stelling van Amsterdam. Peter 
de Vries is 32 jaar werkzaam bij 
dit bedrijf geweest en thans con-
servator van het Hembrugmuse-
um gevestigd op het Hembrug-
terrein. 

Hij vertelt alles over de geschie-
denis van het bedrijf, het terrein 
en gebouwen en wat zich daar 
allemaal heeft afgespeeld.
Fort aan Den Ham, gebouwd in 
1903 en ook Stelling van Am-
sterdam, is opengesteld tussen 
11.00-16.00 uur. 

Men kan het hele fortterrein en 
de ruïnes van de beide geschut-
torens bezoeken. Er zijn rondlei-
dingen, diverse exposities, scou-
tingmuseum, et cetera.Het fort 
is ook op de woensdagen ge-
opend. 
Meer informatie over de fortacti-
viteiten op www.fortaandenham.
nl, Stellingmaand. 
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Basisschool de Molenhoek 
viert veertigjarig bestaan!

Uitgeest - Basisschool de Mo-
lenhoek bestaat dit schooljaar 
veertig jaar. Om stil te staan bij 
deze mijlpaal, staan de laatste 
week van september voor de 
Molenhoek helemaal in het te-
ken van het jubileum. De leer-
krachten en de ouderraad van 
de school, die bij de oprichting 
de ‘4e RK Lagere School’ heet-
te, startten al een paar jaar gele-
den met de eerste voorbereidin-
gen van de feestweek.

De feestweek met het thema 
‘Circus’ wordt maandag 26 sep-
tember geopend met een ludie-
ke openingsact waarna een ge-
zamenlijk ontbijt volgt. Bakkerij 
Putter biedt alle leerlingen, die 
voor de gelegenheid in pyjama 
naar school mogen komen, dan 
een bolletje en krentenbol aan 
en de ouderraad zorgt voor de 
rest. Dinsdag wordt een luchtfo-

to gemaakt van de kinderen, de 
leraren en de school. De huidi-
ge locatie werd in 1974 betrok-
ken. Toen kreeg de school ook 
de naam ‘De Molenhoek”, die 
verwijst naar molen ‘De Kat’. De-
ze molen brandde in 1971 af en 
werd kort voor de opening van 
‘de Molenhoek’ vervangen door 
een nieuwe molen.

Woensdag belooft een sportie-
ve dag voor de leerlingen te wor-
den. Voor de groepen 1 tot en 
met 3 is er een vossenjacht, de 
oudere kinderen kunnen zich 
uitleven tijdens een zeskamp. 
Op donderdag worden de kinde-
ren en leerkrachten  verrast. Vrij-
dag wordt de feestweek spec-
taculair afgesloten met een cir-
cus. Professionals zullen de kin-
deren dan in één dag opleiden 
tot circusartiesten die hun kun-
sten aan het eind van de dag aan 

Eigentijdse viering
Uitgeest - Zaterdag 24 septem-
ber van 19.00 tot 20.00 uur houdt 
Jongeren in Beweging, van de rk 
kerk aan de Langebuurt de eer-
ste eigentijdse viering van het 
nieuwe kerkseizoen. 
Het thema van deze avond is  ‘op-
geladen’. Fons Captijn is uitgeno-
digd om voor te gaan tijdens de-
ze viering en past zijn verhaal 
geheel op het thema aan. Cap-

tijn is diaken geweest in de Blije 
Mare in Alkmaar en als laatste 
nog enkele jaren in Velsenbroek 
en Santpoort. Inmiddels is hij de 
65 gepasseerd en is gestopt met 
zijn vaste parochie. Verder zal de 
viering muzikaal omlijst worden 
door het koor Sound of Life. Na 
afloop wordt men uitgenodigd 
om samen een kopje koffie/thee 
te drinken in De Klop. 

FC Uitgeest doet 
zichzelf tekort
Uitgeest - In de moeilijke uit-
wedstrijd tegen het goed en 
compact spelende Westfriezen 
slaagde FC Uitgeest er voor de 
tweede keer er niet in om punten 
terug te nemen naar Uitgeest. 
De uiteindelijke 3-2 nederlaag 
tegen de ploeg uit Zwaag was 
des te wranger omdat de beslis-
sende treffer gescoord werd in 
de zogenaamde ‘dying seconds 
of the game’ net nadat het team 
zich bewonderenswaardig te-
ruggevochten had van een 2-0 
achterstand. 
Vervelend was het vooral ook 
omdat de treffer het gevolg was 
van kortsluiting tussen verdedi-
ging en keeper waardoor Vellin-
ga eenvoudig voor de beslissen-
de treffer kon tekenen.
Trainer Jurg Bosman maakte in 
de opstelling de bedoeling van 
direct duidelijk. Met Stefan Win-
ter en Pim Molenaar op de vleu-
gels koos hij voor een ‘driemans-
aanval’ en dat getuigt van moed. 
In de 23e minuut kon rechtsbui-
ten Spil van Westfriezen een-

voudig scoren nadat hij in al-
le vrijheid had kunnen aanleg-
gen. 1-0. De tweede helft toon-
de maar weer eens het vakman-
schap van trainer Jurg Bosman 
aan. Als gevolg van een moedige 
omzetting (achterin met drie ver-
dedigers op lijn) werd Westfrie-
zen van begin af aan terug ge-
drongen en slaagde FCU erin de 
wedstrijd om te keren. 
Het was echter Westfriezen dat 
scoorde. David Kok werd vrijge-
speeld op de rand van de zes-
tien. De spits aarzelde niet en 
verschalkte doelman Erik Al-
ders in de korte hoek.  2-0 In 
de 83e minuut was het Remco 
van Boxtel die na goed aange-
ven van invaller Bart van Yperen 
de 2-1 scoorde. Een klein geluk-
je bracht FC Uitgeest zelfs in de 
89e minuut de gelijkmaker door-
dat een ingeschoten bal van Bart 
Meijland van richting werd ver-
anderd waarna keeper van ’t 
Hoff kansloos was. 2-2. Helaas 
ging het in de 94e minuut dan 
toch nog fout. “

Uitgeest - De politie kreeg vrij-
dagmiddag omstreeks 17.30 uur 
een melding van een ketting-
botsing tussen vier voertuigen 
op de A9 nabij Uitgeest. De au-
to’s botsten op elkaar toen er ge-
remd werd in verband met de fi-
le. De bestuurster uit de der-
de auto werd uit haar voertuig 
geknipt toen zij klaagde over 
nekletsel. 

Lichtgewond na kettingbotsing
De bestuurster uit het vier-
de voertuig had ook nekklach-
ten, maar was zelf uit de au-
to gestapt. Beide vrouwen, een 
24-jarige vrouw uit Tuitjenhorn 
en een 34-jarige Beverwijkse, 
zijn voor controle naar een zie-
kenhuis vervoerd, maar hoefde 
niet te worden opgenomen. De 
bestuurders uit de eerste twee 
voertuigen liepen geen letsel op. 

ouders en familieleden zullen to-
nen.
Basisschool de Molenhoek werd 
in 1971 opgericht toen de ka-
tholieke lagere scholen van Uit-
geest overvol raakte. De school 
startte in een gebouwtje ach-
ter ‘De Meet’. Na de verhui-
zing naar het nieuwe gebouw 
aan de Meidoornstraat bleef de 
school groeien waardoor er in 
de loop der jaren steeds meer 
werd aangebouwd en verbouwd. 
Zo rond de eeuwwisseling be-
gon het leerlingenaantal terug 
te lopen. De school bleef jaren-
lang zweven rond de opheffings-
norm. Inmiddels lijkt het tij voor 
de school, die na de zomer ge-
start is met een continuerooster, 
te keren. De school kan ondanks 
de daling van het aantal school-
gaande kinderen aan de noord-
kant van Uitgeest, steeds meer 
nieuwe leerlingen begroeten. 

Criminaliteit in Krommenie
Krommenie - Woensdag een 
week geleden is een vrouw (40) 
ontvoerd vanuit haar woning in 
Hamburg. Een dag later is zij be-
vrijd door de politie vanuit een 
pand in Krommenie. Er werden 
drie Nederlandse verdachten 
aangehouden, twee mannen van 
24 en 25 jaar en een vrouw van 
20 jaar. Er werd ook een wapen 
gevonden in het pand. De vrouw 
was ongedeerd. 
Vorige week donderdag werd 
een vrouw van 47 uit Kromme-
nie aangehouden vanwege op-

ruiing. De vrouw zou tot geweld 
hebben opgeroepen op internet 
tegen minister Gerd Leers van 
Immigratie en Asiel. Volgens de 
NOS behoort de vrouw tot een 
extreemlinkse actiegroep die 
zich verzet tegen het opsluiten 
en uitzetten van illegalen. Ze riep 
ook op tot geweld tegen ande-
re personen. Verder wilde ze dat 
de Immigratie- en Naturalisa-
tiedienst bestormd zou worden. 
Aanleiding was de zelfmoord van 
een Iraanse asielzoeker die zich-
zelf in brand stak. 

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL   

EEN HEERLIJKE HERFST
Gezellig thuis of  ‘n frisse boswandeling…..
Van woensdag t/m woensdag:

MOLENSTEENTJE
(donker suikerbroodje)   per stuk € 2,50 !!
En bij 4 stuks ‘n Delfts Blauw Trommeltje cadeau !! *
Dit weekend:

VRUCHTEN- of STROOPWAFELCAKE
feestje..... van € 4,75  voor € 3,75 !!

De Nationale Vezelweken zijn er, kijk voor acties in de winkel !!
www.bakkerijputter.nl

* op=op, en spaarkaart excl. trommeltje

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426
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Jongerenwerker Wynzen Pauzenga:

“De straat is mijn kantoor”
Uitgeest - De nieuwe ambulan-
te jongerenwerker van Uitgeest, 
Wynzen Pauzenga, bruist van 
de energie. Hij startte zijn werk 
in Uitgeest op 1 januari van dit 
jaar. “Ik houd van een straatcul-
tuur”, zegt hij. “Daarvoor moet er 
ook een plek zijn. Op straat ont-
staan dikwijls de meest creatieve 
dingen.” Pratend met de hang-
jongeren in het onderkomen op 
de ijsbaan kwam hij erachter dat 
zij graag aan een scooter willen 
sleutelen. Die mogelijkheid is er 
nu in een zeecontainer, die staat 
bij het huidige jongerencentrum 
Mill House. “Het gaat erom wat 
de jongeren zelf willen doen”, al-
dus Wynzen. “Ik kan dan mee-
denken en bemiddelen.”

Wynzen is sinds april 2009 voor 
Castricum als jongerenwerker 
in dienst van de Stichting Wel-
zijn Castricum, een stichting, die 
zich inzet voor het welzijn van 
ouderen, tieners en jongeren en 
die ook een vrijwilligerscentra-
le heeft. Als ambulant jongeren-
werker voor de gemeente Uit-
geest is Wynzen nu medeverant-
woordelijk voor de jongeren in 
Uitgeest. Wie denkt dat hij met 
zijn 48 jaar al heel lang jonge-
renwerker is, heeft het mis. Het 
is niet gering wat hij al in zijn le-
ven gedaan heeft en ook nu nog 

is hij een allesdoener met een 
hoop energie. Na zijn studie fy-
siotherapie werkte hij twee jaar 
in Duitsland als fysiotherapeut in 
de Schlossbergklinik. “Het was 
een neurologische kliniek, waar 
ik werkte in een team van zes-
tien Nederlanders”, zegt hij. “Het 
was een mooie tijd. Ik heb er veel 
geleerd en heb toen ook begre-
pen dat je altijd een buitenlan-
der blijft in een ander land. Nu ik 
momenteel veel met allochtone 
jongeren te maken heb, begrijp 
ik heel goed, dat de taal vaak 
een barrière kan zijn.” Verder 
werkte Wynzen twaalf jaar tot 
1999 in twee particuliere fysio-
praktijken in Castricum en Broek 
op Langedijk. In april 2009 werd 
hij in Castricum aangenomen als 
jongerenwerker. Sindsdien heeft 
hij in de gemeente Castricum 
het nodige bereikt. Er werd be-
gonnen met het geven van kick-
bokslessen aan jongeren. In een 
oud basisschoolgebouw aan de 
Molenweide is een kapsalon en 
een beautysalon opgericht, die 
momenteel beiden goed lopen. 
In de zomervakantie waren er 
vier zomeractiviteiten. Wat het 
jongerenwerk in Uitgeest be-
treft, staat alles nog in de kin-
derschoenen. Uitgeester jonge-
ren deden onder meer mee met 
de visactiviteit in de zomerva-

kantie in samenwerking met de 
visvereniging Uitgeest. Wynzen: 
“Ik heb niet gestudeerd voor jon-
gerenwerk, maar ik lees me suf, 
las onder meer het boek ‘Wij zijn 
ons brein’ van Dick Swaab. Fran-
kie Manning, de lindyhop-goe-
roe uit New York, die op 94-jari-
ge leeftijd met twee nieuwe heu-
pen en een nieuwe knie nog les 
gaf over de hele wereld, is mijn 
grote voorbeeld. ‘Wees goed 
voor je lichaam en zorg voor een 
getraind lichaam.”
“Mijn doelgroep betreft jongens 
en meisjes van twaalf tot twin-
tig jaar. Ik wil graag mijn erva-
ringen doorgeven. Het kost altijd 
tijd en moeite om het vertrou-
wen van hangjongeren te win-
nen. Kinderen spelen, jongeren 
hangen. Ik ben niet tegen han-
gen. Dat is van alle tijden. Jonge-
ren zijn nu eenmaal graag bui-
ten, waar zij elkaar ontmoeten. 
Wij hangen toch ook op de bank. 
De pubertijd is een mooie tijd. Zo 
van twaalf tot twintig is het sa-
menzijn met leeftijdgenoten be-
langrijk. Het bij elkaar willen zijn 
begint al in de laatste klas van 
de basisschool. Ik wil graag mijn 
best doen om ervoor te zorgen, 
dat jongeren in Uitgeest zich niet 
vervelen en daardoor verkeer-
de dingen gaan doen. Ik spreek 
geregeld met de ongeveer der-

De zeecontainer waar gesleuteld kan worden aan scooters of motoren. 
Jongerenwerker Wynzen Pauzenga doet alles even zorgvuldig op slot.

tig hangjongeren bij de ontmoe-
tingsplek op de ijsbaan en ook 
met jongeren bij de skatebaan. 
Ik wil graag weten wat zij graag 
zouden  willen doen en wat hun 
hobby’s zijn. Ik wil praten en luis-
teren. ‘Wat missen jullie’?  De 
scooterruimte is een begin. De 
gemeente Uitgeest is goed voor 
de jeugd”, vindt Wynzen. “Die gaf 
onder meer geld voor elektriciteit 
in de zeecontainer, zodat er nu 
stroom is om te werken en ook 
kan de radio aan.” 

“Ik krijg veel medewerking van 
het bedrijfsleven. Zo heeft gara-

ge Piet Sanders gereedschap be-
schikbaar gesteld en krijgen wij 
misschien nog een oude scooter 
of scooteronderdelen van Edwin 
Ott uit Uitgeest. Nog een ou-
de scooter kunnen wij goed ge-
bruiken. Als straks het jongeren-
centrum Mill House klaar is, is er 
nog veel meer mogelijk. Veel jon-
gens en meisjes houden van ko-
ken. Misschien kunnen wij iede-
re vrijdag koken en eten met el-
kaar.” Het is maar één van Wyn-
zens vele ideeën. “Maar de jon-
gens en meisjes moeten het zelf 
allemaal gaan doen”, besluit hij. 
(Marga Wiersma).  

Hennepkwekerijen 
Lagedijk ontmanteld
Uitgeest - De politie heeft vori-
ge week dinsdag rond 20.35 uur 
in twee woningen aan de Lage-
dijk in totaal vier kleine hennep-
plantages aangetroffen en ont-
manteld. 
De agenten kregen een melding 
van waterlekkage in één van de 
panden en stelden een onder-
zoek in. Nadat de agenten te ho-
ren hadden gekregen dat er een 
sterke hennepgeur was waarge-

nomen uit een andere woning 
stelden zij ook daar een onder-
zoek in. In totaal werden er ruim 
500 planten aangetroffen. De 
hennepplanten en de appara-
tuur zijn vernietigd. Er bleek bij 
beide hennepkwekerijen sprake 
te zijn van het illegaal aftappen 
van stroom. 
Er zijn geen aanhoudingen ver-
richt. De politie maakt proces-
verbaal op. Reünie op het Bonhoeffer

Castricum - Dit najaar viert het 
Bonhoeffercollege haar acht-
ste lustrum en volgens een goe-
de traditie wordt dit op 5 novem-
ber opgeluisterd met een reü-
nie voor alle oud-leerlingen en 
docenten. In de hele school zijn 
herinneringen te zien en te ho-
ren, er worden nostalgische les-
sen gegeven door docenten van 
toen en een aantal jonge docen-
ten geeft een moderne les met 
behulp van nieuwe technologie. 
Een  cabaretgroep van oud-do-
centen treedt die middag op en 

ook ‘Poolvogel’, samengesteld uit 
nog jonge oud-leerlingen geeft 
een voorstelling.
Een groep oud-leerlingen van 
het eerste uur is al een tijdje be-
zig met de voorbereidingen van 
een aparte bijeenkomst die in 
één van de kopruimtes van de 
school plaatsvindt. Hiervoor heb-
ben zich al meer dan honderd 
oud-leerlingen aangemeld die 
ooit aan de Alkmaarderstraat-
weg begonnen zijn. Er is voor 
hen een programma samenge-
steld naar het idee van ‘De reü-

nie’ waarbij de presentatie deze 
keer niet in handen is van Rob 
Kamphues maar in die van Leo 
Borst. Hij vertelt onder andere 
de uitkomst van een uitgebreide 
enquête over herinneringen uit 
de Bonhoeffertijd maar ook over 
hoe het de mensen is vergaan 
na hun schooltijd. Een cabaret-
groep van oud-docenten doet uit 
de doeken hoe het schoolleven 
van toen ervaren werd vanuit de-
genen die voor de klas stonden. 
Er wordt ook aandacht besteed 
aan klasgenoten die al overleden 
zijn en Mikel Knippenberg (zoon 
van de legendarische geschie-
denisdocent en ultralangeaf-
standsloper) komt vertellen over 
zijn vader. Na de bijeenkomst op 
school vindt er voor deze lich-
ting een afterparty plaats in ca-
fé Borst in Bakkum waar de ook 
al legendarische dj Tom Blom-
berg muziek uit de zeventiger ja-
ren draait.
 
De grote reünie vindt plaats in 
het Bonhoeffercollege aan de 
Pieter Kieftstraat in Castricum 
en is van 13.30-17.00 uur. Voor 
meer informatie over de grote en 
de kleine reünie kan men terecht 
op www.bonhoeffer.nl onder het 
kopje reünie.

Lezing en expositie over 
Stelling van Amsterdam
Uitgeest - September is Stel-
lingmaand. Ook in het Historisch 
Informatie Punt in de bibliotheek. 
Daarom is er deze maand een 
kleine tentoonstelling over de 
Stelling van Amsterdam te zien, 
verzorgd door de bibliotheek in 
samenwerking met Cultureel 
Erfgoed Noord-Holland. De Stel-
ling is een 135 km lange verde-
digingskring op 15-20 km rond 
de hoofdstad, die tussen 1881 
en 1914 in opdracht van het De-
partement van Oorlog is ge-
bouwd. Vanwege haar waarde 
voor de mensheid staat de Stel-

ling al sinds 1966 op de Wereld-
erfgoedlijst van de Unesco. Op  
dinsdag 27 september om 19.30 
uur is er een lezing over de Stel-
ling van Amsterdam. Onderwerp 
van de door Marianne Groep en 
Jaap van Harlingen verzorgde le-
zing is het landschap in en rond 
de Stelling, waarbij de nadruk 
ligt op bespreking van de noord-
westelijk gelegen forten rondom 
Uitgeest en Heemskerk. De le-
zing bijwonen kost vier euro, met 
bibliotheekpas drie euro. Kaart-
verkoop via klantenservice van 
de bibliotheken. 

Uitgeest - Een 26-jarige man uit 
Uitgeest heeft woensdag rond 
19.30 uur voor consternatie ge-

Nepwapen zorgd op een parkeerterrein in 
Haarlem. 
Even daarvoor was een melding 
binnengekomen dat een weg-
gebruiker bij het Rottepolder-
plein met een vuurwapengelij-

kend voorwerp in zijn auto zat te 
zwaaien. De politie trof de auto 
aan op een parkeerterrein.
De bestuurder werd aangehou-
den. In zijn auto werd een nep-
wapen aangetroffen.  
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Informatiebijeenkomsten op 29 september en 10 oktober

Meepraten over ontwikkelingen 
Zanderij en het stationsgebied 

Castricum - Er staat veel te ge-
beuren in het gebied De Zande-
rij en dan vooral het gebied di-
rect achter het station, Zanderij-
zuid. Er zijn verschillende plan-
nen om dit gebied een impuls 
te geven. Tegelijkertijd spelen de 
ontwikkelingen rond spoor en 
station een belangrijke rol. Zo 
zet de gemeente zich in voor een 
verkeerstunnel onder het spoor. 
Beide onderwerpen grijpen op 
elkaar in. Daarom houdt de ge-
meente twee informatiebijeen-
komsten waarin telkens beide 
onderwerpen worden belicht.
De Zanderij is toe aan verbete-
ring. Het gebied dreigt te ver-
kommeren: bedrijfsgebouwen 
zijn gesloopt en andere horen er 
eigenlijk niet (meer) thuis. Het 
gaat vooral om het zuidelijk ge-
bied achter het station. Inmid-
dels zijn er diverse initiatieven: 
de provincie maakt plannen voor 
een Archeologisch Informatie-
centrum, ontwikkelaar Biester-
bos studeert voor de plek van 
de voormalige Aldi op de mo-
gelijkheden. Zo wordt gedacht 
aan een sport- en een diagnos-
tisch centrum. Ook zijn er initi-

atieven voor verschillende vor-
men van woningbouw. Tenslotte 
heeft de gemeente nog de wens 
om het P+R terrein uit te brei-
den. De gemeente wil graag re-
gie en overzicht houden over al 
die initiatieven en ze afstemmen 
waar dat kan. Daarom willen 
burgemeester en wethouders 
richtlijnen en voorwaarden stel-
len aan die initiatieven en heeft 
een groep experts gevraagd een 
nota te maken. Deze ‘Kadernota 
Zanderij-zuid’ is nu bijna gereed. 
Castricum krijgt te maken met 
de invoering van het Programma 
Hoogfrequent Spoor (PHS). Dit 
houdt in dat vanaf 2017 onge-
veer elke vijf minuten een trein 
zal stoppen op station Castri-
cum. Voor de treinreiziger is dit 
positief, maar er is ook een ne-
gatieve kant: spoorwegovergan-
gen zijn hierdoor vaak gesloten. 
Vooral de verkeersproblemen bij 
de spoorwegovergang Beverwij-
kerstraatweg worden daardoor 
nog verder verergerd. De bereik-
baarheid van Castricum wordt 
nog slechter. De raad heeft eer-
der uitgesproken dat een tun-
nel dit knelpunt bij de spoor-

wegovergang kan oplossen. De 
vraag staat nog open via welk 
tracé die tunnel moet gaan lo-
pen. Er zijn nu twee varianten, 
die verschillen in route en kost-
prijs en haalbaarheid. Samen 
met Heiloo (die ook een pro-
bleem heeft) is Castricum bij de 
Provincie en het Rijk aan het lob-
byen, want de gemeenten kun-
nen van geen enkele variant de 
kosten zelf dragen. Prorail heeft 
plannen om het station en de 
toegankelijkheid te verbeteren. 
In en nabij station Castricum 
staat in 2012 de uitbreiding van 
fietsenstallingen op de agenda, 
in 2013-2014 staan de bouw van 
liften naar het perron en aanpas-
sing van het stationsgebouw op 
de rol. Duidelijk is dat het Pro-
gramma Hoogfrequent Spoor-
vervoer (PHS), de ontwikkeling 
van de Zanderij- zuid en de in-
grepen in de stationsomgeving 
inclusief de beoogde tunnel on-
der het spoor ruimtelijk met el-
kaar verweven zijn. Ook is er 
vooruitgang geboekt in het lob-
bytraject voor een tunnel. Op 29 
september in het Clusius Colle-
ge, aanvang 20.00 uur en 10 ok-
tober in het nieuwe gemeente-
huis, aanvang 19.30 uur is een 
informatiebijeenkomst. Ze zijn 
gelijk qua opzet en inhoud: na 
een algemene toelichting gaan 
de aanwezigen uiteen in ver-
schillende groepen: over de ka-
dernota Zanderij en over spoor 
en tunnel. Halverwege wordt ge-
wisseld. De uitkomsten van deze 
informatieavonden zal het colle-
ge van b&w meenemen in een 
voorstel aan de raad over de ont-
wikkeling van de Zanderij-zuid 
en de oplossing van het tunnel-
vraagstuk. Dit voorstel wordt aan 
de raad voorgelegd, naar ver-
wachting op 27 oktober.

Zeggingskracht bij de VUcas
Castricum - Ook tijdens het 
Cultuur Proeven was er volop 
belangstelling bij de stand van 
VUcas. Vanaf 3 oktober start het 
nieuwe cursusseizoen met ‘Zeg-
gingskracht van uw foto’s’. Ie-
dereen maakt nu wel foto’s met 
de digitale camera, maar dan… 
Vanaf 3 oktober kunnen belang-
stellenden meedoen aan de-
ze cursus die op zes maandag-
avonden bij de Volksuniversiteit 
gegeven wordt. 
De cursus Wereldgeschiedenis 
bespreekt ‘Hoe, wat en waar-
om’ in acht bijeenkomsten van-
af maandag 24 oktober. Wie zich 
verbaast over taal en taalgebruik 
kan in de taalclub op donder-

dagmiddag discussiëren met de 
bevlogen docent en quizzmas-
ter Bert Jansen. Andere activitei-
ten zijn: Engels conversatie vanaf 
5 oktober, 20 lessen van 1,5 uur. 
Franse chansons vanaf 11 okto-
ber, 5 lessen van 1,5 uur. Dins-
dag 25 oktober een excursie 
naar het Inntel Hotel in Zaandam 
inclusief high taste. 
Op woensdag 26 oktober een in-
leiding surrealisme, duur twee 
uur. Op zondag 30 oktober een 
cursus van vier uur over wijn en 
spijs. Voor meer informatie en 
aanmelding: www.vucas.nl of  ga 
naar het Kooiplein (maandag, 
woensdag en vrijdag van 9.30-
12.30 uur). 

Nieuwe inzameling huisvuil 
eind van het jaar van start
Castricum - De aanleg van 
clusterplaatsen voor de huis-
vuilcontainers gaat deze maand 
van start. Het werk wordt uitge-
voerd door Van Vuuren Wegen-

bouw. Naar verwachting eind dit 
jaar kan de nieuwe wijze van in-
zameling van huisvuil starten. 
Meer informatie op de website 
van de gemeente Castricum. 

Circus Sijm op De Brink
Behoud ware circuscultuur 
Castricum - Circus Sijm heeft op 
zaterdag 1 oktober om 15.30 uur 
en zondag 2 oktober om 13.30 
uur voorstellingen in de  blauw/
gele tent, die wordt opgebouwd 
op De Brink. Het kleinschalige 
circus stelt zich ten doel om de 
ware circuscultuur voor de klei-
ne dorpen en kernen te behou-
den. Winnaar van het Interna-
tional Circus Festival van Monte 
Carlo treedt op in het circus; de 
uit Letland afkomstige duiven-
fluisteraar Andrejs Fjodorovs. Di-
ana Salyik presenteert een jong-
leeract met handen én voeten en 
circustalent Jasper Bolechowski 
brengt een wervelende act met 
draaiende borden.

Toekomst van Schulpvaart
Castricum - Benieuwd naar de 
ontwikkeling van de Schulpvaart 
in de gemeente Castricum? Of 
geïnteresseerd in cultuurhisto-
rie, natuur of het algemene wa-
terbeheer in dit gebied? 
Belangstellenden zijn welkom 
tijdens de inloopbijeenkomst 

op 26 september in Geesterha-
ge. De informatieavond start om 
19.30 uur. 

Provincie, gemeente en Hoog-
heemraadschap werken geza-
menlijk aan plannen om op twee 
plekken langs de vaart natuur-

gebieden aan te leggen gecom-
bineerd met waterberging en 
een duurzame inrichting van de 
oevers: een gebied van vijf hec-
tare bij de wijk Kooiweg Noord 
langs de Zeeweg een terrein van 
12 hectare langs de provinciale 
weg tussen Castricum en Lim-
men. Tijdens de bijeenkomst op 
26 september is er informatie 
over het inrichtingsplan. 

Kindervoorstelling Forento
Castricum - Toneelgroep Fo-
rento speelt ‘Beestenbende in 
het bos van Jos’ op 25 septem-
ber om 12.00 en 14.00 uur. Het 
humoristische stuk wordt op-
gevoerd door vrolijk uitgedos-
te beesten. Muziek is op maat 
voor deze voorstelling gecom-
poneerd door Rens van der Lin-
den. Het stuk is geschreven en 

geregisseerd door Marie-Louise 
Middelhoff. Het stuk is geschikt 
voor kinderen vanaf vier jaar en 
duurt ongeveer 60 minuten. Dit 
keer wordt gespeeld in de tuin 
van het voormalige jachthuis 
van Jonkheer Gevers, schuin te-
genover Kijk-Uit, aan de Oude 
Schulpweg 4 in Castricum. Ook 
bij slecht weer gaat de voorstel-

ling door alleen verhuist men 
dan de beestenboel naar binnen. 
Waar dit is kan men een uur voor 
de voorstelling vinden op www.
forento.nl. 
Kaartjes kosten 3,50 euro en 
vanaf heden te koop bij Boek-
handel Laan en via www.forento.
nl. Eerder gekochte kaarten van 
de voorstelling, die eerder dit 
jaar niet doorging vanwege het 
slechte weer, zijn ook geldig voor 
deze voorstelling.

Castricum - Donderdag komt 
de cameraploeg van het tv-pro-
gramma Z@ppsport naar De 
Sokkerwei. 

Er wordt een rugbystrijd gestre-
den en de beste drie meisjes en 

Z@ppsport op de Sokkerwei
drie jongens gaan door. ‘Zij krij-
gen een training op het veld van 
Cas RC die verzorgd wordt door 
twee prominente spelers van het 
Nederlandse Rugbyteam. 
Onder voorbehoud op tv te zien 
op 22 oktober. 
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Glashart deelt iPads uit
Castricum - P. Schoffelmeer,  
M.R. Sloog, T.J.H. de Graaf,  
P.C.M. van der Valk en A.C.M. 
Balink zijn de gelukkige win-
naars van een iPad. José Tri-
go Gomez, salesmanager van 
Glashart, kwam naar Castricum 
om de prijzen te overhandigen. 
De prijsuitreiking vond plaats in 
de Glashart Servicewinkel die 
te vinden is in winkelcentrum 
Geesterduin. 
Glashart is het bedrijf dat een 
glasvezelnerwerk aanlegt in de 
gemeente, Elk huishouden dat 
een glasvezelabonnement heeft 
afgesloten in Castricum en Bak-
kum kreeg een tuinprikker en 
aan het einde van de inschrijf-
periode werd een iPad verloot 
onder de inwoners die de tuin-
prikker lieten staan. Glashart wil 
graag zo snel mogelijk starten 

met de aanleg van het glasvezel-
netwerk. “Het is spannend ge-
weest en aanvankelijk reageer-
de niet iedereen even enthousi-
ast, maar we zijn blij dat de in-
woners van Castricum uiteinde-
lijk toch gekozen hebben voor 
het netwerk van de toekomst”, 
aldus José Trigo Gomez.
Voordat de aanleg start, infor-
meert Glashart de inwoners uit-
gebreid over de werkzaamheden 
die in de buurt plaats gaan vin-
den.

Inwoners die zich nog niet heb-
ben aangemeld voor een glas-
vezelabonnement kunnen dat 
nog steeds doen bij één van de 
deelnemende serviceproviders 
(XMS, KickXL of KPN) of in de 
Glashart Servicewinkel in win-
kelcentrum Geesterduin. 

Open dag: kennismaken 
met paard- en ponyrijden
Heemskerk - Ruitersportcen-
trum De Schimmelkroft houdt 
zaterdag 24 september van 13.00 
tot 17.30 uur open dag. Door het 
hele land worden open dagen 
gehouden in verband met de 
landelijke campagne ‘Paardrij-
den met plezier’. De perfecte mo-
gelijkheid om in de eigen regio 
kennis te maken met paard- of 
ponyrijden op een FNRS mane-
ge. De Schimmelkroft wil tijdens 
de open dag een indruk geven 
van hetgeen er op een norma-
le zaterdag met paarden en po-
ny’s gebeurt. Zowel in de rij-
baan als in de stallen .Er zijn leu-
ke demonstraties en verkoop van 
paardenspullen en natuurlijk alle 

gelegenheid om vragen te stel-
len. Het publiek kan ook zelf te 
paard. Het programma staat op 
www.schimmelkroft.nl.

FNRS
De Schimmelkroft is aangesloten 
bij de brancheorganisatie FNRS. 
Bedrijven die zijn aangesloten 
bij de FNRS onderscheiden zich 
door goede opleidingsmogelijk-
heden voor jong en oud. Veilig 
paardrijden staat bij het ruiter-
sportcentrum hoog in het vaan-
del. De FNRS stelt het belang 
van plezierig en verantwoord 
paardrijden voorop en kent ster-
ren toe aan de ruitersportcen-
tra. De klant weet wat hij kan 

verwachten. De Schimmelkroft 
heeft maar liefst vijf sterren. 

Speciale actie
Ruitersportcentrum De Schim-
melkroft biedt twee lessen aan 
tegen betaling van één les. Zo 
kun je extra voordelig kennis-
maken met deze mooie sport. De 
bonnen voor een gratis tweede 
les zijn op de open dag verkrijg-
baar bij het ruitersportcentrum 
aan de Kerkweg in Heemskerk.
Iedereen is zaterdag 24 septem-
ber van harte welkom een kijk-
je te komen nemen en gebruik 
te maken van de gastvrijheid bij 
De Schimmelkroft. Het ruiter-
sportcentrum is gevestigd aan 
de Sportboulevard in Heems-
kerk, Kerkweg 221B. Kijk voor 
meer informatie over De Schim-
melkroft op www.schimmelkroft.
nl of voor informatie over de lan-
delijke open dag op www.fnrs.nl.

Vier rock ’n rollbands en 
jaren ‘90 feestje in Bakkerij
Castricum - Vrijdag 23 septem-
ber staan vier bands op het po-
dium van De Bakkerij: Winston, 
Dimaryp, Krakers-IJland en Twi-
ce the Same. Zij brengen alter-
natieve rock, metalrock en een 
akoestische set. 
Zaterdagavond wordt een ja-
ren ‘90 feestje met de beste en 

slechtste nummers uit die tijd. 
Dj’s Sick Sanna, Sexy Sneezzz en 
Konche zullen deze jaren uit de 
vorige eeuw weer helemaal te-
rugtoveren. De Bakkerij is te vin-
den aan Dorpsstraat 30 en de 
deur gaat om 21.00 uur open. 
Vrijdag is de entree 3,00 euro. 
Zaterdag vrij entree. 

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenzaken. 
Deze maand behandelt hij het 
onderwerp ‘risico’s voor ZZP’ers 
bij ziekte’.  

Ook zakelijke klanten staan bij 
Univé Noord-Kennemerland hoog 
in het vaandel. Vijf keer op rij 
hebben wij de prijs voor Beste 
zakelijke verzekeraar ontvangen. 
Wij zijn betrokken en staan 
dichtbij onze klanten. En waar  
de winst niet het oogmerk is,  
is onze dienstverlening dat wel! 
 
Zekerheid en inkomen!
Het aantal Zelfstandigen Zonder 
Personeel (ZZP’ers) is de afge-
lopen jaren sterk toegenomen. 
Veel vaklieden hebben ervoor 
gekozen voor zichzelf te begin-
nen. De vraag is of zij zich wel 
voldoende gerealiseerd welke 
zekerheden ze hebben achter-
gelaten. In loondienst wordt  
immers alles geregeld: de pen-
sioenpremie wordt betaald door 
de werkgever en bij ziekte wordt 
het salaris gewoon doorbetaald. 
Dit zijn secundaire arbeids-

voorwaarden die opeens niet 
meer van toepassing zijn. 

Wat zijn de gevolgen?
Eigenlijk is het heel simpel: als  
u als zelfstandige door ziekte of 
een ongeval, niet kunt werken, 
dan is er géén inkomen. De kos-
ten lopen echter wel door en  
bovendien willen uw klanten 
geholpen worden. Meer kosten, 
maar geen inkomen. Wanneer u 
hiermee te maken krijgt heeft  
u volgens de wet recht op een 
bijstandsuitkering, echter het 
spaar  geld of vermogen uit eigen 
woning dat u of uw partner heeft 
wordt op deze uitkering gekort.

Onbezorgd ondernemen
Veel ondernemers denken dat een 
arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring duur is en het is ook geen 
goedkope verzekering. Maar het 
risico is ook erg groot. Bedenk 
wel dat als gevolg van ziekte uw 
bedrijf failliet kan gaan en dat  
bij arbeidsongeschiktheid de bij-
stand het gevolg kan zijn. De 
praktijk leert dat er de laatste 
jaren veel scherper geprijsde  
arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ringen op de markt zijn gekomen. 
De meest uitgebreide en daardoor 
de meest kostbare verzekering 

biedt de zekerheid dat wanneer 
u het werk niet meer kunt  
uitvoeren u recht heeft op een 
uitkering.

Een andere optie
Wanneer u alleen een klein deel 
van het risico wenst af te dekken 
is bijvoorbeeld een ongevallen-
verzekering een optie. Deze ver-
zekering keert eenmalig een  
bedrag uit bij blijvend letsel ten 
gevolge van een ongeval.  

Meer weten?
Wilt u weten wat voor u de beste 
oplossing is? Kom dan bij ons 
langs voor een deskundig advies. 
Samen kijken we naar de beste 
oplossing voor het afdekken van 
het risico bij ziekte en/of arbeids-
ongeschiktheid. Univé Noord-
Ken  nemerland is te vinden in 
Heemkerk op de Maerelaan 6, 
tel. (0251) 65 70 75 en in Limmen 
aan De Drie Linden 1, tel.  
(072) 505 35 81.

Ondernemen kan  
een stuk relaxter!

Spetterende herfst en winter-
campagne bij Blanco//Milano! 
Beverwijk - Dé modezaak voor 
jongens en mannen Blanco//Mi-
lano aan de Breestraat 39a in 
Beverwijk heeft op zaterdag 24 
en zondag 25 september weer 
een spectaculaire herfst/win-
tercampagne voor de klanten in 
petto. Blanco//Milano biedt tij-
dens deze campagne een com-
plete outfit aan van het merk 
Jack & Jones. De outfit bestaat 
uit een ‘dark denim jeans’ , een 
‘hooded sweat’ en een stoere 
winterjas. Voor de hele set be-
taalt men slechts 99,95 euro in 
plaats van 199,90 euro. Kijk voor 
een afbeelding op de voorpagina 
van deze krant. 
“Elke keer denk ik dat het toch 
niet gekker kan, maar het is toch 
weer gelukt; een stoere outfit 
voor een geweldig leuke prijs!’’, 
vertelt eigenaar Mike de Graaf 
enthousiast. “Bovendien hebben 
we dit weekend een Buy More-
Get More-actie! Dit houdt in; hoe 
meer u koopt des te meer ca-
deaus u ontvangt.” 
Wie voor 25 euro koopt, krijgt  
een tas van het nieuwe jeans-
merk MOD cadeau. Bij een aan-
koopprijs van 50 euro is dat een  

tas van MOD en een sjaal van 
Jack & Jones, bij 75 euro  de tas, 
de sjaal én een T-shirt van Jack 
& Jones. Bij 100 euro de tas, de 
sjaal, een T-shirt en een over-
hemd van Jack & Jones. 
Mike: “Dus 100 euro kopen, be-
tekent 80 euro aan cadeaus. Op 
is op en er is maximaal één com-
pleet cadeaupakket per klant.” 
Dit seizoen heeft B&M weer een 
originele en vooral eigenzinnige 
collectie. “Een goed vest hoort 
er helemaal bij de komende win-
ter. Ook de grote kragen, de col 
en asymmetrische sluitingen die 
een stoere mannenlook geven, 
zijn een absolute trend. De jeans 
zijn weer een belangrijk onder-
deel van de wintermode en wij 
hebben een zeer brede collec-
tie ingekocht. Het kleurenpallet 
van dit najaar bestaat uit kobalt- 
en hemelsblauw, indigo, groen, 
rood en natuurlijk veel grijs en 
zwarttinten. Over het algemeen 
gaat het er deze winter om dat je 
met je outfit een relaxte luxe uit-
straalt.” Nieuwsgierig? Blanco//
Milano Breestraat 39a te Bever-
wijk, tel.: 0251–212012 of www.
blanco-milano.nl. 



OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare 
vergadering op donderdag 29 september in de raad-
zaal van het gemeentehuis, Middelweg 28. De verga-
dering begint om 20.00 uur en op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

- Interpellatiedebat over de stand van zaken herin-
richting Sportpark De Koog.
- Voorstel tot vaststelling tweede kwartaalrapportage 
2011.
- Voorstel tot vaststelling van de derde wijziging ge-
meenschappelijke regeling Milieudienst IJmond.
- Heroverweging bezwaarschrift aanleg tweede ha-
venkom Stichting Jachthaven Zwaansmeerpolder.
- Voornemen tot afgifte verklaring van geen beden-
kingen voor de bouw van 18 woningen en een bij-
eenkomstruimte aan de Dokter Brugmanstraat.
- Voornemen tot afgifte verklaring van geen beden-
kingen voor het vergroten van het bouwvlak ten be-
hoeve van een tweede bedrijfswoning aan de Broek-
polderweg 5.

ONtVANGEN AANVRAGEN
OMGEVINGsVERGuNNING

Ontvangstdatum
13-09-2011 OV 2011-128 De Terp
  Vernieuwen landbouwbrug
16-09-2011 OV 2011-129 Westergeest 91
  Aanleggen uitrit 

18-09-2011 OV 2011-130 Uitgeesterweg 25
  Plaatsen blokhut/tuin-
huis
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunnin-
gen ook worden verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN

Verzenddatum
16-09-2011 OV 2010-118 Dijkerhemme,
  sectie D nummer 462
  Uitdiepen bestaande 
  greppel
14-09-2011 OV 2011-114 Nabij Paltrokstraat en
  De Hartemaat
  Tijdelijk plaatsen bouwkeet

Bezwaarmogelijkheden: tegen deze besluiten kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester 
en wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 
7, 1910 AA Uitgeest. Deze termijn van zes weken 
gaat in één dag na de verzending van een besluit aan 
de aanvrager. Deze datum  hoeft dus niet gelijk te 
zijn aan de datum van deze publicatie. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding  
van de vergunning echter niet. Als u niet kunt wach-
ten op een uitspraak op uw bezwaarschrift omdat u 
van mening bent dat snel een voorlopige maatregel 
nodig is, dan kunt u de voorzieningenrechter ver-
zoeken om een voorlopige voorziening. Het verzoek 
om voorlopige voorziening moet worden gericht aan 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aan-
gevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat 
hierover een beslissing is genomen.

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
21 september 2011

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.

Van 10 tot 17 oktober is het landelijke Week van de Opvoeding. In de Week van 
de Opvoeding zijn er activiteiten, workshops, lezingen en ouderavonden voor 
ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren in Uitgeest, Heemskerk, Bever-
wijk en Velsen. De week van de Opvoeding is bedoeld voor alle ouders en kin-
deren. Ondanks het feit dat opvoeden niet altijd makkelijk is, blijkt dat meer 
dan 95% van de ouders tevreden is met het verloop van de opvoeding en zich 
competent voelt als opvoeder.

Week van de opvoeding: 
10 - 17 oktober

Geen plastic naast 
containers a.u.b.

De Week van de Opvoeding draait om 
aandacht. Aandacht voor ouders en voor 
beroepskrachten, die met elkaar de op-
voeding op zich nemen. En natuurlijk is er 
aandacht voor kinderen. De week staat in 
het teken van ontmoeting en uitwisseling 
tussen ouders, medeopvoeders, kinderen 
en jongeren. 
De week wordt georganiseerd vanuit 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
IJmond. Het CJG is een samenwerkings-

verband van organisaties binnen de 
jeugdgezondheidszorg, welzijn, jeugd-
hulpverlening, maatschappelijk werk, ge-
meenten en scholen. 

Het CJG is er voor alle (aanstaande) ou-
ders, opvoeders, kinderen en jongeren. 
Bij het CJG krijgen zij informatie en ad-
vies over opgroeien en opvoeden. Kijk 
voor het activiteitenoverzicht op www.cjg-
ijmond.nl

Sinds enkele maanden staan in de 
gemeente drie verzamelcontainers 
voor kunststof en plastic afval. De-
ze zijn niet bedoeld ter vervanging 
van het systeem dat de transparante 
verzamelzakken één keer per maand 
worden opgehaald door GP Groot. De 
containers bij de drie Uitgeester su-
permarkten zijn alleen bedoeld als 
aanvulling. Inwoners die extra veel af-
val hebben of thuis geen plaats heb-
ben om het te bewaren, kunnen de 
drie verzamelcontainers gebruiken. 
Het wordt sterk aanbevolen de ver-
zamelzak niet helemaal te vullen. De 
openingskleppen van de verzamel-
containers zijn namelijk niet bijzon-
der groot.
Uiteraard is het beslist niet de bedoeling 
zakken naast de verzamelcontainers te 
plaatsen. De kans is groot dat deze dan 
over straat gaan zwerven voordat de con-
tainers worden geleegd.
De eerstvolgende keer dat het plastic af-
val wordt opgehaald is woensdag 5 okto-
ber voor heel Uitgeest (behalve voor De 
Koog). Op woensdag 12 oktober komt De 
Koog aan de beurt. De afhaalplekken zijn 
dezelfde waar normaal de kliko’s staan 
voor het huisvuil en het gft-afval.

Voorkom zwerfafval voordat
het probleem te groot wordt




