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Burendag Benesserlaan 
Uitgeest - De bewoners van de Benesserlaan nummers 338 tot en 
met  384 hebben zaterdag een grandioze burendag gehad. Op de door 
hen georganiseerde vrijmarkt verwisselden veel spulletje van eigenaar. 
Een koper van een beeldje van 7,50 euro had de dag van zijn leven, hij 
beweerde bij een andere kraam dat de waarde wel 750,00 euro was. 
De dag werd afgesloten met een barbecue waarbij de warmte van een 
vuurkorf en de muziek van een spontaan ter plaatse opgericht gitaart-
rio werd nagepraat over de belevenissen van de dag. 

Begroting 2009 sluit positief 
College kiest voor beperking van 
lasten voor inwoners van Uitgeest
Uitgeest - Het nieuwe college 
van Uitgeest laat bij zijn eerste 
begroting een eigen geluid ho-
ren. Het kiest nadrukkelijk voor 
behoud van de zelfstandigheid 
van Uitgeest en handhaving van 
het huidige niveau van de voor-
zieningen. Wethouder van Finan-
ciën Arnold Sely presenteert een 
sluitende begroting en tegelijk 
is het college erin geslaagd om 
de burgers in 2009 te ontzien. Zo 
wordt de OZB slechts aangepast 
met het inflatiepercentage (3,6 
%) en de afvalstoffen- en riole-
ringsheffing gaat zelfs met niet 
meer dan 1,25 % omhoog. De 
totale lastendruk neemt daar-
door toe met 1,99 %. Ondanks 
deze geringe stijging van de in-

komsten vindt het college ruim-
te voor investeringen: het ach-
terstallig onderhoud van wegen 
wordt opgepakt en voorzienin-
gen blijven op peil door de ge-
meentelijke subsidies te laten 
groeien in het tempo van de in-
flatie. Dat geldt ook voor de soci-
ale voorzieningen.

Burgemeester en wethouders 
hebben in de nieuwe samen-
stelling het Dorpsplan laten va-
ren en richten zich primair op het 
ontwikkelen van een structuurvi-
sie voor Uitgeest, de noodza-
kelijke basis voor nieuw te ont-
wikkelen bestemmingsplannen. 
Omdat het nog even zal duren 
voordat die visie tot stand is ge-

komen, wordt wel een aantal za-
ken voortvarend aangepakt dat 
juist vanwege de discussie over 
het Dorpsplan tijdelijk was ge-
parkeerd. Een daarvan is het on-
derhoud van wegen. Daarvoor 
wordt in 2009 270.000 euro uit-
getrokken. 
Instellingen en verenigingen die 
subsidie krijgen van de gemeen-
te, krijgen volgend jaar de infla-
tie.

(3,6 %) volledig gecompenseerd. 
Het college bewerkstelligt daar-
mee dat de voorzieningen in Uit-
geest op hetzelfde kwaliteitspeil 
kunnen blijven. Uitgaven voor 
nieuw beleid zijn er ook. Zo trekt 
het college voor het maken van 
nieuwe bestemmingsplannen € 
90.000 uit. 
Niet alleen de begroting voor 
2009 is sluitend. Het perspectief 
op de langere termijn is even-
eens gunstig. In de jaren 2010-
2013 zit de begroting praktisch 
op de nullijn: bij ongewijzigd be-
leid en zonder onverwachte gro-
te tegenvallers kan ook dan een 
sluitende begroting worden ge-
presenteerd. 

Uitgeest - Woensdagavond 15 
oktober van 19.00 tot 21.00 uur 
is er in Dorpshuis De Zwaan aan 
de Middelweg 5 een informatie-
avond voor alle mantelzorgers 
in Uitgeest. Centraal staan re-
gelingen en vergoedingen voor 
mantelzorgers, waaronder het 
‘mantelzorgcompliment’, een fi-
nanciële waardering door de 
overheid van 250,- euro. 
Steeds meer mensen zorgen 
voor een naaste, bij voorbeeld 
een gehandicapte dochter, een 
dementerende moeder of een 

ernstig zieke buurvrouw. De-
ze zorg wordt mantelzorg ge-
noemd. 
Wethouder Jack van der Hoek 
neemt het eerste exemplaar in 
ontvangst van een nieuwe infor-
matiefolder voor mantelzorgers, 
die uiteraard ook voor de bezoe-
kers van de avond beschikbaar 
is. De informatieavond wordt 
georganiseerd door Tandem in 
samenwerking met de gemeen-
te Uitgeest. De toegang is gra-
tis. Aanmelden voor deze avond 
bij Tandem is wenselijk maar 

Mantelzorgcompliment

men is zonder aanmelding wel-
kom. Deze avond kan men be-
kijken welke ondersteuning Tan-
dem kan bieden en of men daar 
gebruik van wilt maken. Aan de-
ze ondersteuning zijn geen kos-
ten verbonden en er is geen in-
dicatie nodig. 
Tandem heeft in samenwerking 
met de gemeente Uitgeest een 
folder ontwikkeld over de mo-
gelijkheden voor mantelzorgers 
in Uitgeest om ondersteuning 
te krijgen. De folder is na de bij-
eenkomst te krijgen bij het Cen-
traal Loket Uitgeest, huisartsen 
en andere welzijns- en zorgor-
ganisaties in Uitgeest.
Meer informatie over Tandem en 
over deze activiteiten: tel. 023- 
910610. 
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

Pancratiuskerk Castricum
Za. 27 september 18.30 uur: Eu-
charistieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor B. van 
Oploo.
Zo. 28 september 9.30 uur: 
Woord- en communiedienst ver-
zorgd door volwassenen liturgie 
m.m.v. dameskoor Bethlehem. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 27 september 19.00 uur: 
Woord- en communiedienst 
m.m.v. inzinggroep Bethlehem. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 28 sept. 11.00 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man. Door de week is de viering 
op woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 28 september Dorpskerk 
10.00 uur: Ds. D. van Arkel. Spe-
ciale kinderdienst. Uitgezon-
den door radio Castricum (ka-
bel 104,5 m/ether 105 m). Litur-
gie beschikbaar via www.pgcas-
tricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Mw. 
ds. H.Z. Scheltens-Ritzema uit 
Lunteren. 

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 28 september 10.00 uur: Ben 
v.d. Berg uit Rotterdam. Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. Tij-
dens de dienst is er kinderop-

vang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 28 september 10.00 uur: ds. 
Angelique Rijlaarsdam.

Protestantse Gemeente Lim-
men
28 september 10.00 uur: Ds. J. 
van Aller. Koffie en kinderdienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 27 september 19.00 uur: Ge-
zins woord- en communieviering 
met kinderkoor. Voorganger pas-
tor J. Olling.
Zo. 28 september 10.00 uur: Eu-
charistieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor J. Veldt.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 27 september 19.00 uur: 
Geen viering.
Zo. 28 september 10.00 uur: Eu-
charistieviering met alle koren. 
Voorgangers: alle pastores. In-
stallatieviering pastor H. Hude-
pohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 26 september 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem. 
Na afloop koffiedrinken.
Za. 27 september 19.00 uur: He-
dendaagseviering.
Zo. 28 september 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo.
Do. 2 oktober 19.00 uur: Sacra-
mentslof.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
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Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze uit-
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
geplaatst wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Het Cliënteninformatiepunt 
(Clip) Akersloot verhuist
akersloot - Vanaf 1 oktober 
kunnen  inwoners van Akersloot 
(jong en oud) via de Clip in de 
bibliotheek antwoord krijgen op 
al hun vragen over wonen, wel-
zijn, zorg en inkomen. Iedere 
woensdagmiddag kan men hier 
tussen 14.30 en 16.30 uur langs-
komen. Een afspraak maken is 
niet nodig.
De Clip is het informatiepunt 
dichtbij huis waar men precies 
weet welke voorzieningen be-
schikbaar zijn op het terrein van 
wonen, welzijn, zorg en inkomen. 
De medewerkers van de Clip ge-
ven gratis advies en informatie 
op dit gebied. Zij helpen mensen 
op weg of brengen hen in con-
tact met de juiste instellingen. 
Als het nodig is kunnen zij ook 
direct al ondersteunende hulp 
inschakelen, zoals bijvoorbeeld 
de klussenbank. Ook kunnen zij 
informatie verstrekken over wel-
ke geïndiceerde hulp het Zorglo-
ket kan leveren. Dit is hulp, waar-

voor de gemeente eerst toestem-
ming moet geven. De medewer-
kers van de Clips stellen geen in-
dicaties, wel kunnen zij de beno-
digde aanvraagformulieren ver-
strekken voor bijvoorbeeld aan-
passingen in huis, huishoudelij-
ke hulp, vervoersvoorzieningen 
en rolstoelvoorzieningen, et ce-
tera. Met het Zorgloket en de 
Clips wil de Gemeente Castricum 
ervoor zorgen dat al haar inwo-
ners kunnen (blijven) deelnemen 
aan de maatschappij. 
Buiten de openingstijden van de 
Clip Akersloot kan men voor in-
formatie bellen met het Zorglo-
ket in Limmen 0251-661122 of 
de Clip bij de Stichting Welzijn in 
Castricum 0251-65 65 62. 
Ook per mail kan men contact 
opnemen: Het mailadres van 
het Zorgloket is: gemeentebe-
stuur@castricum.nl. en het mail-
adres van de Clips in Akersloot 
en Castricum is  info@welzijn-
castricum.nl.

Unieke expositie van cursisten 
van Marijke Verlaat-Noppers
Castricum - Fantasie- en karak-
terfiguren, vormgegeven sculp-
turen en gestoffeerde poppen 
zijn op zondag 28 september van 
11:30 tot 16:30 uur te zien in het 
gebouw ‘de Eenhoorn’, tweede 
Groenelaan 5 in Bakkum.
Ook stripfiguren, boeddha’s, 
dierfiguren en keramiek zijn te 
bewonderen. Ze zijn dit jaar het 
opvallende resultaat van de cur-

sisten van kunstenares Marijke 
Verlaat-Noppers. Eerder werden  
deze exposities druk bezocht. De 
werkstukken, die op basis van 
zelfhardende DAS-klei worden 
gemaakt, zijn van hoog niveau. 
Het eindresultaat laten de deel-
nemers graag elkaar en alle be-
langstellenden zien. 
De entreekosten bedragen 1,50 
euro, inclusief consumpties. 
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Programma 25 sept t/m 1 okt 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur

“Mamma Mia!”
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

“La Noche de los Girasoles”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 

“Wanted”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

“Kung Fu Panda” (NL)
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur

“Wall E” (NL)
woensdag 14.00 & 20.00 uur

“Radeloos”

La Noche de 
los Girasoles
La Noche de los Girasoles is het 
speelfilmdebuut van Jorge Sán-
chez-Cabezudo. De openings-
sequentie van de film toont de 
rauwe werkelijkheid van een ge-
pleegde misdaad, contrasterend 
met de schilderachtige schoon-
heid van een veld bloeiende zon-
nebloemen uit de titel. 
Tegelijkertijd wordt kennisge-
maakt op een bijna theatrale ma-
nier, met de personages die allen 
opzichtig gelijktijdig getuige zijn 
van de berichtgeving rondom de 
gepleegde misdaad. Het is een 
manier om deze figuren ener-
zijds te binden aan het vervolg-
verhaal en anderzijds de vervolg-
structuur op te knippen in ‘losse’ 
verhalen die vanuit het perspec-
tief van steeds een ander perso-
nage rondom de zelfde gebeur-
tenissen gegroepeerd en verteld 
worden. 

La Noche de los Girasoles is in 
vele opzichten een verrassende 
film. Het is een macaber verhaal 
van de jonge Jorge Sánchez-Ca-
bezudo, dat je maar met moei-
te loslaat bij het verlaten van je 
stoel. Vervolgens doemt de vraag 
op wanneer deze vaardige ver-
halenverteller een volgende pa-
gina zal omslaan. 

Wanted; van sukkel 
naar seriemoordenaar
De 25-jarige Wesley Gibson 
(James McAvoy) komt erach-
ter dat zijn vader, waarvan hij 
dacht hij dood was, een moorde-
naar is. Als zijn vader wordt ver-
moord, gaat de zoon voor de ge-
heime organisatie van zijn vader, 
The Fraternity, werken en wordt 
hij opgeleid om in de voetspo-
ren van zijn vader te treden. Ten-
minste... dat wordt hem voorge-
houden.
Wesley Gibson zit keurig op kan-
toor waar hij dag in dag uit in 
een hokje achter de computer 
gegevens invoert. Op een dag 
komt in een winkel een vrouw 
genaamd Fox (Angelina Jolie) op 
hem af. Ze vertelt hem dat zij zijn 
vader kende, waarvan Wesley al-
tijd dacht dat hij was overleden. 
Maar Fox vertelt hem dat We-
sley’s vader één van de groot-
ste seriemoordenaars was die 
er bestond, maar dat hij pas ge-
leden is vermoord. En dus moet 

er wraak worden genomen op 
de vijand, waar Fox Wesley voor 
komt optrommelen. De groepe-
ring (Fraternity) waar Wesley’s 
vader voor werkte gaat Wesley 
opleiden om zijn vader te kun-
nen wreken. Dat doen ze onder 
het toeziend oog van leider Slo-
an (Morgan Freeman), zelf ook 
een belangrijke seriemoorde-
naar. Hij maakt Wesley duidelijk 
dat hij zijn eigen lotsbestemming 
moet kiezen: blijft hij één van de 
‘schapen’ uit de samenleving die 
braaf op kantoor zitten, of wordt 
hij een ‘wolf’, die weliswaar moet 
doden, maar hiermee ook levens 
kan redden. Uit de trailer wordt 
al duidelijk dat de in eerste in-
stantie sullige en klungelige We-
sley uiteindelijk uitgroeit tot een 
getrainde seriemoordenaar. De 
film heeft een sterke cast die de-
ze productie, die geschoten is in 
Praag, een bezoek aan de bios-
coop waard maakt. 

Film De Storm voor deel 
opgenomen in Castricum
Castricum - De Storm, een 
film over de watersnoodramp 
van 1953, wordt vanaf volgende 
week opgenomen in Castricum 
en in Schoorl. De film gaat vol-
gend jaar september in premiè-
re. Producent Alain de Levita be-
gint komende maandag in Cas-
tricum met de opnamen. Regis-
seur is Ben Sombogaart en de 
hoofdrolspelers zijn Sylvia Hoeks 
en Barry Atsma. Het verhaal gaat 
over luchtmachtsergeant Aldo 

die de jonge Zeeuwse ongehuw-
de moeder Julia Verschoor uit 
het water redt. Maar Julia wilde 
niet gered worden zonder haar 
baby en daarom gaan ze terug 
naar de plek des onheils om haar 
zoon te vinden. 
De film heeft een budget van 6,1 
miljoen euro. Het is de bedoe-
ling dat de première volgend jaar 
september plaatsvindt tijdens 
het filmfestival Film by the Sea in 
Vlissingen. 

Pompoenen in alle soorten en maten
Castricum - Op de Bever-
wijkstraatweg is het een tra-
ditie geworden dat in het na-
jaar de voortuin van een aan-
tal adressen veranderd in een 
zee aan kleuren. Want de pom-
poenen zijn weer geoogst. Ook 
bij de Violengigant, het tuincen-
trum van Mariëlla Baltus en Ton 
Wölcken, worden zelfgekweek-

te pompoenen verkocht. “Lek-
ker om te eten en mooi als deco-
ratie”, aldus Mariëlla. Daarnaast 
biedt het tuincentrum meer ty-
pisch herfstgroen zoals bolchry-
santen en winterviolen. En als de 
dochters Femke en Frieda dan bij 
zo’n berg kleurrijke pompoenen 
verschijnen, is een mooi plaatje 
snel gemaakt.  

Muzikale ontmoeting
Castricum - Op woensdag 8 
oktober wordt weer een Muzika-
le ontmoetingsbijeenkomst ge-
houden in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage. De bijeenkomst is 
van 14.00 tot 16.00 uur. De en-
tree is gratis en men ontvangt 
een consumptie. De bijeen-
komst biedt mensen de gelegen-
heid van muziek te genieten én 

gezellige contacten op te doen. 
Wil men alleen naar de mooie 
en sfeervolle songs luisteren van 
zangeres Irene Oonk, begeleidt 
door pianist Jan van der Schaaf’ 
dan kan dit uiteraard ook. Voor 
informatie en opgave kan con-
tact op worden genomen met de 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251 656562. 

Zaterdag weer stand-up 
comedy in Mezza Luna
Castricum - Zaterdag gaat om 
22.30 uur een nieuwe editie van 
Cum ‘C’ Comedy van start in 
Mezza Luna. Dit keer zijn drie 
stand-up comedians uitgeno-
digd die allen uit Nederlans af-
komstig zijn. Mc Max v.d. Burg 
zorgt voor een swingende pre-
sentatie. Op het podium staan 

Marco Penose, Frits de Roo en 
Bram v.d. Velde. Dit feest vol hu-
mor duurt tot 0.30 uur. 
De organisatie is een samen-
werking tussen Bumrushradio 
van Radio Castricum 105 en res-
taurant Mezza Luna. Reserveren 
kan via 0251-652251 of info@
bumrushradio.nl.

Informatie Allerzielen Alom
Bakkum - Op 5 november wordt  
Allerzielen Alom gevierd. Op de-
ze avond wordt stil gestaan bij de 
herinnering aan de doden. Ook 
dit jaar wordt dit in een sfeer-
volle kunstzinnige omgeving ge-
daan waar iedereen de mogelijk-
heid heeft om op een eigen wijze 
herinneringen levend te maken.

Op 30 september is er op be-
graafplaats Onderlangs een bij-
eenkomst voor mensen die mee 
willen helpen dit jaar Allerzielen 

Alom vorm te geven en voor vrij-
willigers die vijf november wil-
len helpen. Men kan zich voor 
deze avond aanmelden op cas-
tricum@allerzielenalom.nl. Voor 
mensen die een graf op begraaf-
plaats Onderlangs  hebben, is er 
de mogelijkheid op Allerzielen 
Alom iets met het graf te doen.  

Belangstellenden gaan naar de 
informatieavond van 7 oktober.  
Vanaf acht uur staat de koffie 
klaar 
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Treinkaartje kopen
Castricum - Het is een fluitje van een cent, zegt de jongere generatie, 
maar niet voor iedereen is voor het eerst een kaartje via de automaat 
kopen, met een rij haastige mensen achter je, erg rustgevend. Het 
Knoppenproject van Gilde Castricum organiseert daarom op donder-
dag 2 oktober tussen 10.00 en 11.00 uur een demonstratie op het sta-
tion van Castricum. Wie niet aanwezig kan zijn op deze dag, maar wel 
beschikt over een internetaansluiting kan ook op de site van de NS te-
recht. Ga naar www.ns.nl, klik op ‘regelen en kopen’ en vervolgens naar 
‘hoe werkt het kopen van een kaartje’. Op het scherm ziet men dan ook 
het scherm van de treinkaartjesautomaat en kan geoefend worden zo 
veel als nodig is. Meer informatie of aanmelden kan bij Stichting Wel-
zijn, Geesterduinweg 5, 1902 CB Castricum, tel. 0251–656562 of e-
mailen naar vcc@welzijncastricum.nl.

Nieuwe activiteiten in De Hoep
Samen doen of erop uit
Castricum - Vanaf september 
zijn er bij bezoekerscentrum De 
Hoep drie nieuwe activiteiten: de 
Natuurspeurneus, de Tocht van 
de Duinmagiër en een fotowan-
deltocht. Geschikt voor gezins-
uitjes of kinderpartijtjes. Te re-
serveren via www.pwn.nl/online-
boeken  of 0900-7966288 of bij 
de balie van De Hoep. 

De Natuurspeurneus 
Verzamelen, knutselen, ontdek-
ken... Als Natuurspeurneus gaat 
men op pad met een set kaar-
ten vol spannende en leuke op-
drachten. De kinderen in de 
leeftijd van 6-12 jaar kunnen 
zelf kiezen wat ze doen. Spelle-
tjes, knutsel- of speuropdrach-
ten of van alles wat. Na afloop 
krijgt men een doe-ontdekca-
deautje mee. Kosten 9,00 euro 
per groepje van vier deelnemers. 

De tocht van de Duinmagiër
Hemelogen, geurcocktails en re-

genboogscherven... Bekijk de 
duinen eens door de ogen van 
de duinmagiër. Met behulp van 
zijn logboek en kaart ontdekt 
men onverwachte en bijzonde-
re dingen. De benodigdheden 
voor de opdrachten zitten in een 
bijbehorende rugzak. Na afloop 
krijgt men een doe-ontdekca-
deautje mee. Geschikt voor kin-
deren van 6-10 jaar. Kosten 900 
euro per groepje van vier deel-
nemers. 

Fotowandeltocht ‘De duinen 
van Bakkum’
Kijk waar je loopt…Nu eens 
geen paaltjesroute maar een 
wandeltocht uitsluitend met be-
hulp van de foto’s in het boek-
je. Leuk voor het hele gezin. Er 
is een winter- en een zomerrou-
te. De wandeling duurt ongeveer 
1, 5 uur. Leeftijd: vanaf 6 jaar met 
begeleiding, vanaf 14 jaar zon-
der begeleiding. Kosten 4,00 per 
groepje van vier deelnemers. 

Installatie pastor Hudepohl
Akersloot - Zondag 28 sep-
tember om 10.00 uur zal deken 
E. Moltzer samen met alle pas-
tores van de samenwerken-
de parochies in de HALE (Hei-
loo, Akersloot, Limmen en de 
Egmonden) Henk Hudepohl als 
de nieuwe pastor van Akersloot 
in de parochiekerk aldaar instal-
leren. Hij krijgt hierbij als sym-
bool de St. Jacobsstaf overhan-
digd, die de vorige pastor Bill van 
Schie bij zijn vertrek uit de paro-
chie heeft ingeleverd. De plech-
tigheid wordt opgeluisterd door 
het herenkoor, het dameskoor 
en het Aquariuskoor. Na afloop 
is een ieder door het parochie-
bestuur uitgenodigd om onder 
het genot van een kopje koffie de 
hand te schudden van de nieuwe 

pastor, die overigens al enige tijd 
als zodanig werkzaam was.
Wie is pastor Henk Hudepohl? 
Hij is een 51-jarige geboren Am-
sterdammer. Na zijn studie theo-
logie heeft hij drie jaar als pas-
tor in De Kwakel gestaan en tien 
jaar in Alkmaar in de Matthi-
as Laurentiusparochie. Hij is ge-
huwd met Erna Peijnenburg, die 
ook als pastor werkzaam is bij de 
St. Bavo in Haarlem. Ze wonen 
nu in de oorspronkelijke pasto-
rie, hetgeen voor de parochie en 
ook voor hen een vooruitgang 
betekent. 
Gevraagd naar zijn liefhebberij 
komt de muziek als eerste uit de 
bus, hij kan zo de organist ver-
vangen als de nood aan de man 
is! 

Willem Jan van de Wetering over 
de wereld van het Enneagram 
Castricum - Willem Jan van de 
Wetering, de meest bekende En-
neagramtrainer en -deskundige 
in Nederland, verzorgt op don-
derdag 9 oktober op uitnodiging 
van de bibliotheek en de Volks-
universiteit Castricum een lezing 
over de wereld van het Enne-
agram. De lezing vindt plaats in 
de bibliotheek, Geesterduinweg 
1 en begint om 20.00 uur. Toe-
gangskaarten zijn voor 6,50 eu-
ro verkrijgbaar bij de bibliotheek, 
Boekhandel Laan en de VUcas.
Willem Jan is de auteur van 14 
Enneagram boeken en hij doet 
doorlopend onderzoek naar 
menselijk gedrag, vanuit het En-
neagram. Het is een sterk psy-
chologisch model waarmee ie-
der de eigen persoonlijkheid in 
beeld kan brengen en heel snel 
kan ontdekken wat  de persoon-
lijke drijfveren en valkuilen zijn. 

Zo is te achterhalen waarom ie-
mand altijd hetzelfde gedrag 
vertoont en waarom het zo moei-
lijk is om dat te veranderen. Het 
Enneagram laat zien met welke 
mensen iemand niet zo goed en 
met welke mensen diegene juist 
uitstekend op kan schieten. Bo-
vendien geeft het model inzicht 
in de persoonlijke ontwikkeling 
en toont het wat men kan doen 
om te komen tot een maximale 
zelfontplooiing. Sinds 1998 ver-
zorgt Willem Jan trainingen. Wat 
hij hoopt te bereiken is dat ie-
dereen kan gebruikmaken van 
zijn of haar potentieel, meer be-
grip heeft voor anderen, geluk-
kiger is, minder stress heeft en 
zich minder laat leiden door de 
waan van de dag. Het is bij veel 
mensen al gelukt. Willem Jan 
verkoopt in de pauze zijn boeken 
aan het publiek. 

Klankschalen 
workshop
Castricum - Op zaterdag 29 
november is er een workshop 
klankschalen in de Boshut te 
Castricum. De workshop bete-
kent een dag intuïtief en thera-
peutisch werken en mediteren 
met klanken en Himalaya-klank-
schalen.
Tijdens de workshop gaat men 
werken met klanken en klank-
schalen. 
Voor inlichtingen sakagaweea@
hotmail.com of tel. 06-36155637. 
De docente is Joke Sakagaweea 
Welboren. Zij werkt sinds jaren 
met klankschalen en geeft me-
ditatieconcerten, consulten en 
workshops.
Vorig jaar opende Joke samen 
met monniken van de Dalai La-
ma de Tibet-tentoonstelling met 
Tashi Norbu in de Kunstlinie te 
Almere met een rituele ope-
ningsceremonie. Voor meer in-
formatie www.sakagaweea.nl.

Voordelige 
rijbewijskeuring 
voor ouderen
Castricum - Een medische keu-
ring nodig voor het verlengen 
van het rijbewijs omdat men 70 
jaar of ouder is, of omdat men 
een medische aantekening heeft 
in het rijbewijs B/E? Dan kan 
men nu een afspraak maken 
voor een rijbewijskeuring maan-
dag 29 september in het gebouw 
van Stichting Welzijn Ouderen 
‘Geesterhage’, Geesterduinweg 
5. De keuring wordt georgani-
seerd door bureau Regelzorg 
in samenwerking met R. Kloek, 
voormalig huisarts en kost 30,00 
euro. De overige data zijn: 10 ok-
tober, 14 november en 12 de-
cember. Voor verdere informatie 
en aanmelding kan men bellen 
naar het afsprakenbureau van 
Regelzorg tel. 0251- 231793 (tus-
sen 14.00 – 17.00 uur). 
Van te voren dient men bij de 
gemeente een ‘Eigen verkla-
ring’ formulier met medisch ver-
slag te kopen en de ‘Eigen ver-
klaring’ zelf in te vullen. Geadvi-
seerd wordt om ten minste drie 
maanden voor het aflopen van 
de geldigheid van het rijbewijs 
een afspraak te maken voor een 
keuring. 
Voor meer informatie zie www.
regelzorg.nl.

Blues gigant John Mayall 
Centraal in Commuzika

Castricum - Op 28 september 
staat (white) blues gigant John 
Mayall, de leermeester van ve-
le later bekend geworden gro-

te Britse muzikanten als Eric 
Clapton, Peter Green, Mick Tay-
lor, John Mc Vie, centraal in het 
Radio Castricum 105 program-
ma Commuzika van Anton van 
Kaam.
Blues gigant John Mayall is na-
melijk deze maand op tournee 
door Nederland om een aantal 
live concerten in onder andere 
Carré in Amsterdam en het Con-
certgebouw in Haarlem te ver-
zorgen.
Zondag 28 september bij Radio 
Castricum 105 in het program-
ma Commuzika van Anton van 
Kaam een uur lang John May-
all. De uitzending is tussen 13.00 
en 14.00 uur bij Radio Castricum 
105, ook te beluisteren via C-TV, 
internet www.castricum105.nl en 
via de kabel en tot ver in de regio 
te beluisteren via FM 105.00.

Lichaam vermiste man gevonden 
in het Noordhollands Kanaal
De Woude - Op zondag 21 sep-
tember, omstreeks 15.30 uur, 
werd bij de politie door een 
buurman de vermissing van een 
61-jarige man uit De Woude ge-
meld. Ruim een half uur later, om 
16.00 uur, trof de politie het le-
venloze lichaam van de man aan 
nabij de Woude in het Noordhol-
lands Kanaal. De man is vermoe-
delijk uit een bootje gevallen en 
verdronken. 
Het slachtoffer was vrijdagavond, 
na de avond te hebben doorge-
bracht in een horecagelegenheid 

in Graft/De Rijp, met de taxi naar 
huis gegaan. Hij werd aan de wal 
afgezet en moest daarna nog 
met zijn bootje het kanaal over. 
Zaterdag merkte zijn buurman 
dat hij niet thuis was. Zondag-
middag heeft de buurman hem 
als vermist gemeld bij de politie. 
De politie is gaan zoeken en trof 
de roeiboot van het slachtoffer 
stuurloos aan. Na enig zoeken, 
werd ook het lichaam van de 61-
jarige man aangetroffen in het 
Noordhollands Kanaal. De poli-
tie sluit een misdrijf uit.
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Peters Service nu op Trompet 
Heemskerk - Peters Service is 
verhuisd. Na ruim 10 jaar geves-
tigd te zijn geweest op de Maer-
ten van Heemskerckstraat 152 is 
een prachtig nieuw pand gevon-
den op de Trompet. Het perso-
neel en klanten van het bekende 
reparatiebedrijf zullen zich voort-
aan naar de Trompet 1905 moe-
ten begeven voor de aanschaf of 
reparatie van tv, pc en wat er ver-
der nog beeld en geluid geeft.
Het nieuwe pand blinkt uit in mi-
lieuvriendelijkheid, door gebruik 
te maken van groene stroom en 
een warmtepomp die gebruik 
maakt van bronwater in plaats 
van aardgas. pv aardgas.
,,Dit  is wat we ook nastreven in 
ons beleid, als reparatiebedrijf 
verlengen we de levensduur van 
apparatuur, waardoor opnieuw 
produceren niet nodig is en 
daardoor CO2 uitstoot beperkt 
wordt’’, aldus Paul Ooms, eige-
naar van Peters Service. ,,We zijn 
op deze locatie veel beter be-
reikbaar doordat we direct aan 
de afrit van de A9 zitten. Omdat 
er steeds minder reparatiebedrij-

ven zijn is het belangrijk dat par-
ticulieren en bedrijven ons goed 
en snel kunnen vinden, ook van-
uit gemeenten verder hiervan-
daan. Voor de bedrijven op het 
terrein willen wij een zaak van 
betekenis worden doordat wij 
verschillende projecten aanpak-
ken en alles waar elektronica in-
zit meestal  kunnen repareren. In 
de loop van jaren hebben we ge-
merkt dat daar vraag naar is, van 
garages met auto-elektronica tot 
bouwbedrijven met bijvoorbeeld  
de afstandsbediening van een  
bouwkraan, touringcarbedrijven 
voor alle apparatuur in hun bus-
sen etc. je kunt het zo gek niet 
verzinnen. Dit maakt ons vak zo 
leuk, afwisselend en uitdagend.’’

Natuurlijk blijft Peters service 
zich voor het reguliere werk 
aan beeld- en geluidsappara-
tuur  optimaal  inzetten. Er is een 
duidelijke overgang te zien van 
de beeldbuis televisienaar LCD 
en Plasma schermen, ook deze 
zijn prima te herstellen in tegen-
stelling met wat sommige men-

sen denken. De aanschafprijs is 
hoog en het zijn dan ook zeker 
geen wegwerpartikelen. Peters 
Service levert ze ook nieuw en 
tegen scherpe prijzen. 
,,Op computergebied timmeren 
we goed aan de weg met on-
ze jarenlange en brede ervaring 
lossen we heel veel (lastige) pro-
blemen op of bieden een pas-
sende oplossing door middel van  
aanpassing of vervanging.’’

Vele trouwe klanten weten Pe-
ters Service te vinden en delen 
hun goede ervaringen met an-
deren. ,,De meeste nieuwe klan-
ten kennen ons dan ook via-
via’’, weet Jeroen, de vertrouwde 
computerexpert van het bedrijf.
PC systemen bouwt hij zelf en 
daarmee vervult hij de wensen 
van zijn klanten.

Peters Service is ook een web-
winkel begonnen waar je onder-
delen, apparatuur, leuke gadgets 
en nog veel meer kan bestellen,. 
Dit wordt via de post bij de men-
sen aan huis bezorgd, gemak 

Tweejarig bestaan Boulangerie
Zaterdag 50% korting 
op alle broodsoorten!
Castricum - Bakker Jurg Ver-
hoeven doet weer van zich spre-
ken. Twee jaar geleden reed hij 
met een bakfiets door het dorp 
om brood uit te delen ter promo-
tie van de opening van de nieu-
we speciaalzaak in het dorp. Ver-
leden week had hij nog twee ka-
melen te gast. Nu heeft hij een 
superstunt bedacht om het 
tweejarig jubileum van zijn bak-
kerszaak Boulangerie Castricum 
te vieren. Aanstaande zaterdag 
verkoopt hij alle broodsoorten 
met maar liefst 50% korting! 

“Wij verkopen nog steeds het 
brood dat door bakkerij Bertram 
wordt gebakken, want dat is van 
gigantische goede kwaliteit”, ver-
telt Jurg. Het concept van de win-
kel, die op 1 februari omgedoopt 
werd van Bertram tot Boulange-

rie Castricum, is nog steeds het-
zelfde. “We verkopen veel Fran-
se producten. Er wordt ambach-
telijk gewerkt en onze producten 
bevatten geen kleur- en smaak-
stoffen of conserveringsmidde-
len. Puur natuur is ons credo.” 
De Boulangerie heeft, net zoals 
de andere winkels in de Dorps-
straat, veel last gehad van de af-
sluiting van die straat, die acht 
maanden duurde. “Maar dat 
is gelukkig voorbij. De zaken 
gaan weer uitstekend. Steeds 
meer mensen hebben de kwa-
liteit van onze producten leren 
kennen. Zaterdag kunnen men-
sen op een hele voordelige wijze 
kennismaken met onze broods-
oorten. En wie die eenmaal ge-
proefd heeft, die komt terug.” Het 
adres is Dorpsstraat 90 in Cas-
tricum

dient de mens. Alle informatie 
is te vinden op de website www.
peters-service.nl.

Paul Ooms: ,,Onze service blijft 
bij ons voorop staan, daar zijn 
we groot mee  geworden. Aan-
gezien dit er bij veel bedrijven 
aan ontbreekt maakt dat ons al-
leen nog maar meer uniek. Een 
nieuw apparaat verkopen is één 

ding, maar de ondersteunende 
service is zeker zo belangrijk.
Als mensen veel geld hebben 
uitgegeven aan een nieuw aan-
geschaft product en ze worden 
niet of slecht geholpen als ze er-
gens niet uitkomen,dan vind ik 
dat een slechte zaak. Vaak zien 
wij die mensen dan uiteindelijk 
als tevreden klant bij ons in de 
zaak’’.

Sjon Peeters fietst samen met Du-
chenne Heroes 950.000 euro bijeen 
Castricum - Sjon Peeters is za-
terdag teruggekeerd van zijn 
ATB-fietstocht voor het goede 
doel. De opbrengst die hij sa-
men met de Duchenne Heroes 
bijeen heeft gefietst, maar liefst 
950.000 euro, gaat in zijn geheel 
naar kinderen met en het onder-
zoek naar de ziekte van Duchen-
ne, “Mijn uiteindelijke persoon-
lijke bijdrage is dankzij de spon-
sors in Castricum en omgeving 
geëindigd op  4530,00 euro”, ver-
telt Sjon trots. 

Het vertrek was op 14 septem-
ber vanuit Luxemburg, een zwa-
re tocht van 92 km. Na een ijs-
koude nacht in een tent, kreeg 
Sjon de volgende dag pech. “Na 

40 km stak er een derailleur in 
mijn achterwiel. Uiteindelijk heb 
ik hem toch kunnen repare-
ren Een km voor het einde van 
de tocht kreeg ik nog een lekke 
band.” Er volgde weer een zware 
dag. “De hoogtemeter stond op 
2100 meter. De dag erna begon-
nen de inspanningen van de af-
gelopen dagen hun tol te eisen. 
Deze rit verliep van België naar 
Nederland. De teller liet toen 112 
km zien.” 

De volgende dag werd het team 
uitgezwaaid door het plaatselijke 
voetbalteam. Via de Duitse bos-
sen weer naar Nederland waar 
na 127 km een barbecue wacht-
te. En dan wacht een warm ont-

haal in Nijmegen. “Het laatste 
gedeelte van de route reden we 
onder politieescorte door de stad 
naar ons einddoel park Brakken-
stein. De gehele tocht was zwaar 
maar ik heb er, ondanks de ont-
beringen, enorm van genoten. Ik 
wil iedereen die mijn deelname 
mogelijk heeft gemaakt bedan-
ken voor hun bijdrage. Mijn spe-
ciale dank gaat uit naar vader en 
moeder Bos. Zij hebben mij el-
ke dag gesteund in de vorm van, 
tent opzetten, schoenen laten 
drogen, wassen, fiets schoonma-
ken en niet te vergeten de ver-
snaperingen. Op 1 oktober start 
de inschrijving voor de volgende 
editie en ik wil weer fietsen voor 
het goede doel.” 
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Nieuwe Univé-winkel in 
Heemskerk houdt open dag
Heemskerk - Univé Regio+ 
opent per 1 oktober een nieu-
we winkel aan de Maerelaan 6 
in Heemskerk. Om haar klanten 
in Noord-Kennemerland opti-
maal te kunnen bedienen, heeft 
Univé naast de bestaande win-
kels in Limmen en Castricum, er-
voor gekozen om ook een winkel 
in Heemskerk te openen. 

Voor alle belangstellenden houdt 
Univé in Heemskerk op zaterdag 
4 oktober een open dag. Tus-
sen 11.00 en 16.00 uur kan men 
met een hapje en een drank-

je een kijkje nemen in de nieu-
we winkel. Ook zal Univé zorgen 
voor een spectaculaire activiteit. 
Voor de jongste bezoekers is er 
de mogelijkheid om geschminkt 
te worden. Men krijgt een leuke 
attentie mee en Carglass is tus-
sen 12.00 en 14.00 uur aanwezig 
om kosteloos een sterretje in de 
autoruit te repareren. 
Via www.univeregioplus.nl kan 
men zich aanmelden voor de-
ze open dag en men maakt kans 
op twee gratis kaarten voor het 
concert van Marco Borsato op 
vrijdag 10 oktober in het Gelre-

dome. Ter gelegenheid van de 
opening, kan iedereen in Noord-
Kennemerland profiteren van 
unieke aanbiedingen die tot 
15 november geldig zijn. Men 
krijgt een jaar lang 15% korting 
op een nieuwe autoverzekering 
(ingangsdatum vóór 1 oktober 
2009) én een gratis pechhulp-
dekking, een jaar lang een gra-
tis inboedel en/of opstalverzeke-
ring en 25,00 euro retour bij het 
afsluiten van een Dier&Zorg Ver-
zekering, Voorwaarde is dat men 
deze verzekeringen bij de Univé 
winkel in Heemskerk afsluit.

V.l.n.r. Jaap de Vries (bedrijvenadviseur), Richard Bloedjes (Vestigingsmanager), Ruben van Hamburg, Ha-
kan Bor, Dimitri Gerritsma, Angela Koster (adviseurs). Vooraan: Jorgo Kossen (regionaal hypotheekadvi-
seur), David Welboren (adviseur) en Paul Kochx (financieel adviseur). 

Uitslag enquête PvdA: 
Investeren in de buurt
Castricum - Na het vaststellen 
van de miljoenennota is de PvdA 
landelijk op straat gaan enquê-
teren. Afgelopen zaterdag is 
ook de PvdA-afdeling Castricum 
gaan inventariseren waar de be-
volking nu het meeste geld aan 
zou willen uitgeven. Men had bij 
elke vraag een aantal geldzak-
jes ter beschikking. Castricum 
wil als eerste conciërges terug 
op alle scholen. Als tweede extra 
wijkagenten en hardere aanpak 
van overlast. Gevolgd door het 
in de buurt terugbrengen van 
de wijkverpleging. Wat ook goed 
scoorde was straatcoaches die 
vervelende hangjongeren stevig 
aanpakken. Maar ook sportclub-

ondersteuning kreeg veel aan-
dacht. Verder wenste Castricum 
een coach voor gezinnen die het 
zonder hulp niet redden. 
Als aandachtspunten werden  
verkeersproblemen genoemd,  
overlast van verkeersborden  
voor rolstoelers en gebruikers 
van een rollators en overlast van 
hondenpoep. In het algemeen 
waren de mensen redelijk po-
sitief en tevreden over hoe het 
er hier in de gemeente aan toe 
gaat. Positieve reacties en een 
compliment gingen uit naar de 
afdeling die zich met de groen-
voorziening bezig houdt. Plant-
soenen, parken en straten wor-
den goed onderhouden. 

Jazz & Wereldmuziek start 
met eigenzinnige jazzcombo’s
Castricum - Voor dit nieuwe 
culturele seizoen heeft Iskra in 
het Jazz & Wereldmuziek Festi-
val weer een serie concerten op 
het programma staan. Op 4 en 
11 oktober, vanouds jazzmaand, 
in Stayokay Bakkum-Noord. Re-
laxte swing met vernieuwende 
elementen door jonge jazzmusici 
in wat tegenwoordig zo passend 
chamberjazz heet. 
Pianist Rembrandt Frerichs kiest 
op 4 oktober voor een mix van 
groovende jazz met klassieke en 
oosterse klanken; een unieke fu-

sion met improvisaties. Ballad of 
uptempo, met zijn trio schuwt de 
jonge jazz-zanger en pianist Ru-
ben Hein de verrassingen niet 
in jazz-standards en eigen werk 
met een unieke stijl van groovy 
improvisaties op 11 oktober. 

Zaterdag 4 oktober aanvang om 
20.30 uur. Ruben Hein Trio op 11 
oktober om 20.00 uur in Stayo-
kay Bakkum-Noord, Heereweg 
84. Kaarten à 10,00 euro, 8,00 
euro (CJP, Iskra donateurs), 6,00 
euro (kind tot en met 12 jaar), 

bestellen bij Iskra op www.iskra.
nl of telefonische informatie op 
0251-674379. 

Toermalijn op voeten 
en fietsen naar school
Castricum - Dinsdag 16 september was het de dag van ‘Op voeten en 
fietsen naar school’. Ook basisschool de Toermalijn heeft hier aan mee 
gedaan. Ouders zijn aangemoedigd om hun kinderen lopend of fiet-
send naar school te brengen. Dit om meer aandacht te vragen voor de 
verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de routes naar school. 
De straat is voor deze dag afgezet en gebruikt voor diverse gymactivi-
teiten en kleurige straattekeningen.

‘Kom in de stal’ bij Ruitersport-centrum de Schimmelkroft 
Heemskerk - In de paardrij-
maand september organiseert de 
FNRS een open dag met als the-
ma ‘kom in de stal’. Ga 27 sep-
tember naar Ruitersportcentrum 
de Schimmelkroft en maak ken-
nis met de diverse takken van de 
paardensport. 
Er is een paardenspullenbeurs, er  
worden rondleidingen verzorgd 
door het bedrijf en er wordt in-

formatie gegeven over de lessen 
en activiteiten. Op stal is er uit-
leg over de verzorging van paard 
en pony. De kinderen kunnen 
onder begeleiding een ritje ma-
ken op een pony. Er zijn demon-
straties in de nieuwe binnenma-
nege onder mee voltige, sprin-
gen en nieuw: horseball & Frie-
sche carrousel. Ontvang tijdens 
deze open dag een actiebon 

waarbij twee manegelessen voor 
de prijs van één gevolgd kun-
nen worden. Stuur deze bonnen 
op naar de FNRS en maak hier-
mee kans op een jaar lang gra-
tis paardrijden. Ruitersportcen-
trum de Schimmelkroft is geves-
tigd staat aan de Kerkweg 221b 
te Heemskerk. Voor meer infor-
matie, programma en tijden zie  
www.schimmelkroft.nl

Meldpunt Zorg en Overlast
Regio - Voor de bewoners van 
de gemeente Uitgeest en Castri-
cum-Akersloot-Limmen is sinds 
kort het meldpunt Zorg en Over-
last bereikbaar via het nieu-
we nummer 0900-8264638. Dit 
nummer kan gebeld worden als 
men zich zorgen maakt over een 
buurtgenoot of familielid. Het 
Vangnet en Adviesteam Midden-
Kennemerland gaat vervolgens 
met de melding aan de slag. Dit 
team richt zich op mensen die 
zorg nodig hebben maar die daar 
zelf niet om vragen. Meestal zijn 
dit sociaal kwetsbare mensen. 
Bel het meldpunt als er sprake is 
van ernstige (zelf)verwaarlozing 
bij (extreme) overlast door stank 
of lawaai overlast van ongedier-
te. Meldt ook als iemand veel 
over straat zwerft en ernstig in 
de war is. Vaak vindt de persoon 
over wie een melding wordt ge-
daan, zelf niet dat hij of zij hulp 
nodig heeft. Het kan ook zijn dat 
iemand geen hulp durft te vra-
gen of dat iemand niet weet hoe 
dit moet. Als de melder bang is 
voor een boze reactie of agres-
sie van de persoon over wie 

de melding gaat dan kan ano-
niem gebeld worden. Het meld-
punt is niet bedoeld om een ru-
zie met een buurman te melden 
of bijvoorbeeld overlast van een 
feestje door te bellen.
De zorgcoördinatoren van Vang-
net en Advies registreren de mel-
ding en gaan vervolgens kijken 
welke vorm van hulp noodzake-
lijk is. Vaak betekent dit dat de 
hulpverlener op bezoek gaat bij 
diverse betrokkenen. In het he-
le traject wordt rekening gehou-
den met zowel de cliënt als met 
de omgeving. Het doel is om de 
zorg of overlast te verminderen 
of weg te nemen. Dat lukt het 
beste als alle betrokkenen mee-
werken. De melder wordt geïn-
formeerd over de vervolgacties.
Bij het Vangnet en Advies team 
Midden-Kennemerland werken 
diverse hulpverleners van meer-
dere instellingen samen. Het hui-
dige team bestaat uit medewer-
kers van de GGD, de Brijder ver-
slavingszorg, GGZ Dijk en Duin 
en wordt binnenkort uitgebreid 
met de Stichting Maatschappe-
lijke Dienstverlening. 
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Kaartverkoop van start 
concert Regina Albrink

Uitgeest - De vrije verkoop van 
de toegangskaarten voor het pi-
anorecital van Regina Albrink in 
het dorpshuis De Zwaan aan de 
Middelweg is gestart. 
Het seizoen van De Zwaan Cul-
tureel start op zaterdag 4 ok-
tober, aanvang 20.30 uur en op 
zondag 5 oktober, aanvang 14.30 
uur, met het optreden van de Uit-
geester pianiste. 
De toegangskaarten kosten 
10,00 euro en zijn verkrijgbaar 

bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest. De zater-
dagavond is zo goed als uitver-
kocht, voor de zondagmatinee 
zijn nog kaarten beschikbaar. 

Wie zich de aankoop van kaarten 
aanmeldt bij de Vrienden van de 
Zwaan krijgt korting op de aan-
koop. Na afloop van beide con-
certen wordt er door Dranken-
markt Vreeburg in De Zwaan een 
wijnproeverij gepresenteerd.

Geen Landelijke Politiedag
Regio - In de regio Kennemer-
land wordt dit jaar geen bureau  
opengesteld voor het publiek ten 
behoeve van de Landelijke Poli-
tiedag. De korpsleiding vindt de 
Landelijke Politiedag een goede 
gelegenheid om medeburgers te 
ontvangen, maar ziet daar voor 
dit jaar onvoldoende mogelijk-
heid voor. 
Voor de Landelijke Politiedag 
werden in Kennemerland de af-
gelopen jaren ruim honderd po-
litiemedewerkers ingezet, zowel 
uit de basisteams als ondersteu-

nende afdelingen. Dat is bij het 
huidige aantal vacatures én de 
noodzaak om 24-uurs hulpver-
lening te leveren nu niet verant-
woord. 
Sommige basisteams hebben 
meer dan 20% vacatures voor 
agenten en hoofdagenten.
Het korps Kennemerland zal za-
terdag 11 oktober wel met een 
beperkte groep medewerkers 
deelnemen aan de werving van 
nieuwe studenten. De activitei-
ten daarvoor vinden plaats in de 
politieacademie in Amsterdam.

Alcoholcontrole
Uitgeest - Politieagenten heb-
ben in de nacht van vrijdag op 
zaterdag op diverse plekken in 
de regio alcoholcontroles ge-
houden. Op de Geesterweg in 
Uitgeest legden 183 bestuurders 
een blaastest af. 
Drie bestuurders bleken met te-
veel alcohol op achter het stuur 
te zitten. Eén van hen had zo-
veel gedronken dat zijn rijbewijs 
werd ingevorderd. Alle betrokke-
nen kregen een proces-verbaal 
en een tijdelijk rijverbod.

Getuige mishan-
deling gezocht
Heemskerk - De politie is op 
zoek naar een vrouw met een 
hond, die getuige is geweest 
van een mishandeling op de ro-
tonde Maerelaan in Heemskerk, 
op dinsdag 16 september tussen 
20.00 uur en 20.45 uur. 
Een 15-jarige inwoner van 
Heemskerk werd door een drie-
tal jeugdige verdachten vastge-
houden, geschopt en geslagen. 
Een onbekend gebleven vrouw 
die een hond uitliet, is getuige 
geweest van de mishandeling en 
is met het slachtoffer mee naar 
huis gelopen. 
De politie wil graag in contact 
komen met deze vrouw om haar 
als getuige te horen. Neem con-
tact op met de politie in IJmond-
Noord via 0900-8844. 

Lezing over 
luchtoorlog
Regio - Op zondag 28 septem-
ber is er in het luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis, gelegen aan 
de Genieweg 1, op de grens van 
Heemskerk en Assendelft, een 
lezing over de luchtoorlog boven 
Noord-Holland gedurende de ja-
ren 1940-1945. 
De lezing wordt gegeven door 
Hans Nauta die een studie ge-
maakt heeft van dit onderwerp. 
Tijdens de lezing zullen originele 
filmbeelden en foto’s worden ge-
toond. De lezing begint om 14.00 
uur in de presentatieruimte van 
het museum.

Kerk in Beweging Uitgeest 
presenteert ritmisch koor
Uitgeest - De werkgroep Kerk 
in Beweging in Uitgeest bestaat 
uit een achttal actieve parochia-
nen die op een enthousiaste ma-
nier moderne hedendaagse vie-
ringenorganiseren. Iedere vierde 
zaterdagavond van de maand is 
er om 19.00 uur een viering. 
 
Op 27 september start men in de 
kerk aan de Langebuurt in Uit-
geest weer met een nieuw sei-
zoen. 
Als gastkoor is het in West-Fries-
land overbekende ritmisch koor 

St. Jan de Doper uit Noord-
Scharwoude uitgenodigd. 
Dit koor bestaat dit jaar veertig 
jaar. Het koor telt 65 leden met 
een combo van 4 personen en 
treedt elke maand op in de eigen 
kerk en verzorgt daarnaast veel 
gastoptredens. Ook is het koor 
regelmatig bij een korenfestival 
te vinden. 
Dirigent is Jos Veldt en de orga-
niste is Irma Kreuning-Smit. Het 
thema van deze viering is ‘Gelo-
ven in de toekomst!’ De viering 
begint om 19.00 uur. 

“Sluit testament nog aan 
bij de huidige wensen?”
Uitgeest - “Heeft u nog geen 
testament, maar vraagt u zich af 
of dit in uw situatie wel wense-
lijk zou zijn? Wordt het niet eens 
tijd om u nader te laten informe-
ren over een samenlevingsover-
eenkomst of hebben uw huwe-
lijksvoorwaarden misschien een 
update nodig?” Aan het woord is 
Alinda de Bruin van het Uitgees-
ter Notariaat. 
“Het zijn allemaal vragen die 
wel eens door het hoofd spelen, 
maar waarop men, misschien 
door tijdgebrek gedurende uw 
drukke werkweek, nog geen ac-
tie heeft ondernomen.”
Het Uitgeester Notariaat stelt 
haar deuren zaterdag, 27 sep-

tember, open om allerhande vra-
gen op het gebied van het per-
sonen- en familierecht te beant-
woorden. Saskia Leegstra: “Men 
kan hierbij denken aan boven-
staande onderwerpen, maar ook 
aan vragen op het gebied van 
echtscheiding, mediation, schen-
king, successierecht en/of afwik-
keling van nalatenschappen.
Tussen 9.00 uur en 13.00 uur zit-
ten de twee notarieel juristen, 
gespecialiseerd in het personen- 
en familierecht, klaar. De advie-
zen tijdens deze ochtend zijn ge-
heel vrijblijvend en kosteloos. 
Het Notariaat is te vinden op de 
nieuwe locatie aan de Wester-
werf 7b te Uitgeest.

Helende reis
Uitgeest - “Kun je een rups le-
ren vliegen?”, vraagt Heleen van 
Essen zich af. “Een Helende Reis 
heeft alles te maken met trans-
formeren. En wie wil weten hoe 
de eigen transformatie kan be-
ginnen kan gebruikmaken van 
de gratis introductieochtend.”

Deze vindt plaats op zaterdag 27 
september van 10.00 tot 12.00 
uur. Het adres is Assum 23, Uit-
geest. Reserveren bij Heleen van 
Essen (06-50833787)

Bigdik komt met Dropshots 
Uitgeest - Vrijdag 26 september 
geeft de party-organisatie Big-
dik weer een feest in Bobs. Dit 
keer met het thema “Trekdrop”. 
Dj !wan draait en Cheb-Mootje & 
dj Nasty zorgen voor verassende 

acts. Het door BigDik georgani-
seerde feest is voor de jeugd 14 
tot en met 20 jaar en duurt van 
22.00 tot 2.00. 
Entree is 6,00 euro, inclusief gar-
derobe. 

31 Dj’s bij Club Planet
Uitgeest - Zaterdag 27 septem-
ber staat het dj-duo ThirtyOne 
Dj’s achter de draaitafels in Club 
Planet om samen housetracks te 
draaien. ThirtyOne Deejay’s be-
staat uit een combinatie van de 
dj’s Noisy Nik en Mmarque!
Het duo produceert house in de 

breedste zin van het woord, van 
Latin house tot elektro. 

Club Planet is geopend van 1.00 
tot 5.00 uur voor 18 jaar en ou-
der. Entree is 12,00/8,00 euro. De 
club is gevestigd aan de Wester-
werf in Uitgeest. 
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Jeroen Post komt naar Bobs
Uitgeest - Zaterdag 27 septem-
ber is het in Bobs weer tijd voor 
een dance-spektakel. De deu-
ren van Bobs gaan om 23.00 uur 
open en niemand minder dan 
Jeroen Post staat klaar voor het 
publiek. Jeroen Post is ooit be-
gonnen op muziekzender TMF 
als presentator, waar hij zijn eer-
ste ervaring opdeed als dj. Hoe-
wel het overwegend commer-
cieel draaien was qua muziek, 
heeft Jeroen zich in de loop der 

jaren ontwikkeld tot een urban 
eclectic-dj en steeds meer men-
sen ontdekken zijn frisse stijl van 
house, classics, latin en hip hop. 

Alle muziek brengt Jeroen Post 
met videoclips. Op het podium 
van Bobs wordt een giga video-
wall gebouwd en ook op de plas-
ma’s die rondom hangen in de 
discotheek zal deze visuele be-
leving worden getoond. Entree is 
10,00 euro.  

Streetdance bij Balletclub
Uitgeest - Sinds kort is er de 
mogelijkheid om bij de Ballet-
club Uitgeest te streetdancen! 
Er is een docente gevonden die 
de meiden flink aan het dansen 
zet. Er is zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar in de volgende twee 
groepen: in de leeftijd van 9 en 
10 jaar en in de leeftijd 11 jaar en 
ouder. Kinderen die er wel zin in 

hebben om te gaan streetdancen 
kunnen altijd even komen kij-
ken. De lessen voor de kinderen 
van 9 en 10 jaar zijn van 18.45-
19.45 uur en de lessen voor 11 
jaar en ouder zijn van 19.45-
20.45 uur. Voor meer informa-
tie of voor aanmelding voor een 
proefles: Rose-Marie Sjoers 06-
30968122. 

MHCU speelt gelijk
Uitgeest - Na de flitsende start 
van vorige week, waarbij veel 
teams meteen al een overwin-
ning boekten, konden de jeugd-
teams van MHCU dit resultaat 
jammer genoeg niet vasthouden. 
Slechts een team wist de volledi-
ge winst te behalen. 
De meisjes C1 behaalden thuis 
een overwinning op Haarlem. 
Het werd maar liefst 5-1 in het 
voordeel van Uitgeest. 
Meisjes D1 speelde afgelopen 
zaterdag tegen Castricum D3. 
Een spannende wedstrijd waar-
bij Uitgeest nadrukkelijk in de 
aanval ging. Bij rust stond Uit-
geest dan ook verdiend voor 
met 1-0. Castricum bleef gevaar-
lijk in de counter en kwam uit-
eindelijk tot scoren. Direct daar-
na kwam Uitgeest weer op voor-
sprong door een prachtige com-
binatie waarbij er zonder aarze-
len werd uitgehaald op het doel. 

Helaas kon de verdiende voor-
sprong niet worden vastgehou-
den. Een leuke wedstrijd met als 
eindstand 2-2. 
De jongens C1 verloren de uit-
wedstrijd tegen HBS. Bij rust 
stonden zij met 2-1 achter. Het 
leek erop dat zij door hun goe-
de spel op gelijke hoogte zouden 
komen. Speltechnisch gezien 
waren de jongens van Uitgeest 
beter. HBS had echter iets meer 
geluk en kon de voorsprong uit-
breiden tot 3-1 wat tevens de 
eindstand was. 

MHCU timmert hard aan de weg 
en is vooral op zoek naar jon-
gens om een volledige jeugdaf-
deling van de grond te krijgen. 
Nieuwe leden mogen vier keer 
meetrainen voordat zij beslui-
ten of zij lid worden van MHCU. 
Meer informatie is te vinden op 
de website: www.mhcu.nl. 

Badminton
Verlies voor Oranjeboven
Uitgeest - Badmintonclub 
Oranjeboven speelt met twee 
teams in het nieuwe compe-
titieseizoen 2008/2009 van 
de Nederlandse Badminton-
bond. Het jongensteam be-
staat uit Jelle Ullersma, Lars 
van der Graft, Michael Biesot 
en Pepijn Botermanl. 

Het jongensteam heeft zondag 
zijn eerste thuiscompetitie wed-
strijd tegen de jeugd van Zijder-
veld in Sporthal de Zien met 6-2 
verloren. Het was voor het Oran-
jejongensteam dus een teleur-
stellende dag. Het team is nog 
onervaren maar kijkt toch vol 
vetrouwen uit naar de volgende 
wedstrijden. 
Invaller Arjan Remmers had 
nooit een competitiewedstrijd 
gespeeld maar won de eerste 
Jongensdubbel met Lars van 
der Graft in drie sets. Arjan won 
zelfs zijn eerst singlepartij met 
21-18 en 21-19. Jelle Ullersma, 
ook voor het eerst spelend in de-
ze competitie, speelde samen 
met Michael een jongensdub-
bel en deze werd in een span-
nende driesetter helaas verloren. 
De club zoekt voor het jeugd-
team nog enkele sponsors om 
de jeugd in Uitgeest te stimule-
ren om te badmintonnen.
Het Mixteam 3e klasse district 
heeft zondag zijn eerste com-

petitiewedsrijd gespeeld te-
gen Badmintonclub Martinus uit 
Amstelveen. De eerst dame Cin-
dy Engelbaerts is door een knie-
blessure voor enige weken uit-
geschakeld en de club is op zoek 
naar een meisje/dame die het 1e 
team komt versterken. Voor de 
wedstrijd tegen Zijderveld werd 
Jeaninne Ranzijn opgetrommeld 
en zij had al zeker 20 jaar niet 
meer gespeeld.. 
Ilona Veldhuis en Jeaninne  
speelden een damesdubbelpar-
tij en verloren de wedstijd in 2 
sets. Dick Breeuwer en Remon 
Hart speelde de herendubbel en 
wonnen deze vrij gemakkelijk in 
twee sets. 
De damessingle werden verlo-
ren en de heren singlepartij van 
Remon werd in twee sets ge-
wonnen. 21-14 en 21-18. De he-
rensingel van Dick werd in een 
spannende driesetter verloren 
19-21,21-19 en 12-21. De mix-
partij van Ilona en Remon werd 
wel gewonnen in een driesetter 
16-21,21-17 en 21-16.

De thuiswedstrijden worden 
zondagochtend om 10.00 uur 
in Sporthal de Zien gespeeld. 
De volgende thuiswedstrijd is 
5 oktober in Sporthal de Zien 
om 10.00 uur. Kijk ook op www.
bcoranjeboven.250x.com. 

Mill House
Uitgeest - Bij Mill House is geen  
inloop op vrijdag 26 september. 
Er is wel Movie Night; film kij-
ken op groot scherm met topge-
luid van 20.00 tot 22.30 uur. Tie-
ners vanaf elf jaar zijn welkom. 
Zaterdag 27 september is er Dis-
co Flitzz van 19.30 tot 23.00 uur 
voor tieners van elf tot en met 
zestien jaar. Dinsdag 30 septem-
ber kan dezelfde leeftijdsgroep 
chillen van 15.00 tot 17.30 uur. 
Vrijdag 3 oktober is er voor hen 
Mill Lounge Café van 15.00 tot 
17.30 uur. En op vrijdag 3 oktober 
kunnen alle leerlingen uit groep 
8 meedoen met de Disco Pirates 
van 19.30 tot 23.00 uur. De toe-
gang is steeds gratis.

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 25 september
20.00 uur: Competitiedarten The Wolves
Vrijdag 26 september
20.00 uur: Competitiedarten The Wolves
RZVV SNS Regiobank Competitie 
19.30 uur: Kaandorp - Bellus Bouwkosten
20.10 uur: Piet Putter Bouw - Snijder Stoffering
20.50 uur: De Groot Verzekering - WEA accountants
21.30 uur: Vlaggenkoning - De Buurvrouw
22.10 uur: Rotho Houten Vloer - Haazz.nl
22.50 uur: Autoschade Zonnveld - Sporthal de Zien
Maandag 22 september
20.30 uur: KNVB Zaalvoetbal
Woensdag 24 september
20.00 uur: Recreatie badminton en volleybal

Loten bij thuis-
duels van FCU
Uitgeest - Bij alle thuiswed-
strijden van FC Uitgeest zondag 
1 worden er loten verkocht met 
verschillende mooie prijzen. De 
opbrengst van deze loterij wordt 
gebruikt voor het organiseren 
van extra activiteiten voor de 
jeugdafdeling. Dit jaar zal er een 
belangrijk deel gebruikt worden 
voor C1 en C2 die met Pasen een 
bezoek gaan brengen aan Sardi-
nië in Italie, waar zij zullen gaan 
deelnemen aan een internatio-
naal toernooi. De spelers van C1 
en C2 zijn bij elke thuiswedstrijd 
van het eerste elftal aanwezig en 
hopen dat iedere fan een lot van 
hen zal kopen.

Korfballers Stormvogels 
winnen in laatste minuut
Uitgeest - KV Stormvogels heeft 
door hard te werken de zwa-
re thuiswedstrijd tegen Oos-
terkwartier met 13-12 gewon-
nen. De beslissende treffer viel 
een minuut voor tijd door Mark 
Spillekom. Stormvogels speel-
de thuis. De thuisploeg kreeg te 
maken met een zeer fysieke te-
genstander. 
Aanvoerder Gerard Valkeing: “Ze 
probeerde voortdurend overtre-
dingen uit te lokken en zijn te fy-
siek. Geen leuke tegenstander 
dus en tot overmaat van ramp 
zijn ze ook nog zeer verdedigend 
ingesteld. Gelukkig lieten we ons 
niet van de wijs brengen.” 

Stormvogels opende de score en 
bleef tot de rust voortdurend op 
twee punten voorsprong staan. 
Met de pauze stond het 5-3. In 
de tweede helft bleef het lan-
ge tijd spannend. Oosterkwar-
tier kwam in de laatste minuut 
zelfs op gelijke hoogte. Maar di-
rect daarna kon de goed spelen-
de Spillekom 13-12 scoren.

Internetinstructie
Heemskerk - In Bibliotheek 
Heemskerk-Centum is op dins-
dag 13 november van 9.30-11.30 
uur een internetinstructie voor  
beginnende internetgebruikers.
Deelnemen kan na inschrijving 
in Bibliotheek Beverwijk-Heems-
kerk. Kosten 12,00/10,00 euro.
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Voorruit repareren 
en kenteken graveren
Castricum - Deze week is er de gelegenheid om sterretjes in 
de voorruit te laten repareren en om het kenteken in de auto-
ruiten te laten graveren. Het bedrijf Kenmerk Autoruitenser-
vice uit Groningen zal op vrijdag en zaterdag 26 en 27 sep-
tember van 10.00 tot 17.00 uur te vinden zijn op het parkeer-
terrein van winkelcentrum Geesterduin aan de Geesterduin-
weg in Castricum.    

Een op de drie 
Opspattende steentjes zijn er 
de oorzaak van dat veel mensen 
een beschadigde voorruit van 
de auto oplopen. Deze sterretjes 
kunnen eenvoudig doorscheu-
ren. Hierop kan een auto zelfs 
bij de APK keuring worden af-
gekeurd. Het doorscheuren van 
de beschadiging gebeurt vaak 
bij vorst, echter ook in de zomer 
kan door de hitte spanning in 
de ruit ontstaan, waardoor deze 
kan gaan barsten. Zelfs de schok 
van een verkeersdrempel kan al 
voldoende zijn. Onderzoek van 
TNO heeft uitgewezen dat bijna 
een op de drie ruitbeschadigin-
gen binnen zes maanden door-
scheurt. 
Bij vorst gebeurt dat nog vaker, 
bij -5 graden C. is de kans zelfs 
3000 keer zo groot. Dat komt 
doordat de stijfheid van de ruit 
met meer dan de helft toeneemt 
bij een temperatuur van enkele 
graden onder nul. Krachten die 
via de carrosserie op de voorruit 
worden overgebracht, worden 
dan een stuk minder goed geab-
sorbeerd. Daardoor kunnen klei-
ne beschadigingen sneller door-
scheuren. Indien dat gebeurt zal 
de ruit moeten worden vervan-
gen. Dit is kostbaar (eigen risi-
co van meestal 136 euro) en kost 
veel tijd. 
Door tijdige reparatie van de be-
schadiging kan dit echter wor-
den voorkomen. Door middel van 
harsinjectie wordt de beschadi-
ging dan hersteld. Dit is een re-
latief eenvoudige manier om een 
hoop ellende te voorkomen. Van 
een aandachttrekkende bescha-
diging blijft na reparatie niet veel 
zichtbaar en de ruit zal niet meer 
gaan doorscheuren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door 
de verzekering vergoed. Repara-

tie is namelijk voor de verzeke-
ring veel goedkoper dan vervan-
ging. Er hoeft bij reparatie dan 
ook geen eigen risico betaald te 
worden en er is geen no-claim 
verlies. Vanaf een WA-Plus ver-
zekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de ver-
zekeringsmaatschappij. De re-
paratie duurt ongeveer vijftien 
minuten.
 
70% Minder kans op diefstal                                                                                   
In Nederland wordt iedere 
twaalf minuten een auto gesto-
len. Kenteken graveren is veruit 
het goedkoopste en één van de 
meest effectiefste methoden om 
autodiefstal te voorkomen. Om-
dat alle autoruiten worden ge-
graveerd, zal de dief, om niet 
in de gaten te lopen, alle ruiten 
moeten vervangen. 
Dit is veel te kostbaar en kost 
veel tijd. Liever stelen ze een 
andere, niet gegraveerde auto, 
even verderop. Veel auto’s heb-
ben tegenwoordig een startblok-
kering. Steeds vaker wordt nu 
bij mensen thuis ingebroken om 
de autosleutels te stelen. De au-
to is dan alsnog weg. Kenteken 
graveren kan dus ook woningin-
braak voorkomen. Kenteken gra-
veren wordt dan ook sterk aan-
bevolen door ondermeer poli-
tie, ANWB, Consumentenbond 
en verzekeringsmaatschappijen. 
Ook oudere auto’s zijn gewild bij 
het dievengilde; 88% van de ge-
stolen auto’s is momenteel ouder 
dan drie jaar. 
Voor 15 euro wordt het kente-
ken door middel van professi-
onele apparatuur in alle ruiten 
gegraveerd. Voor goede zicht-
baarheid van de gravures bij re-
gen en duisternis wordt geadvi-
seerd om voor 5 euro extra een 
reflecterende coating aan te la-
ten brengen. Graveren is binnen 
enkele minuten klaar. 

Duurzame Opstekers uitgereikt 
in de Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Vier inwoners van 
Castricum ontvingen tijdens Lo-
kale Duurzame Dinsdag een 
Duurzame Opsteker. In de Tuin 
van Kapitein Rommel werden zij 
op dinsdag 16 september - let-
terlijk- in het zonnetje gezet. 
De gedecoreerden zijn Michiel 
Mooij, biologisch melkveehou-
der uit Bakkum, Bertho Janssen 
en Math Rosendaal van de Tuin 
van Kapitein Rommel en Jos 
Teeuwisse, voormalig directeur 
van Landschap Noord-Holland. 
Jos Teeuwisse kon niet bij de 
uitreiking aanwezig zijn. Hij ont-

V.l.n.r. Michiel Mooij, Math Rosendaal, wethouder Portegies en Bertho 
Janssen na de uitreiking van de Duurzame Opstekers. De vierde gede-
coreerde, Jos Teeuwisse, kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn.

vangt later de Opsteker voor zijn 
inzet voor natuurbescherming. 
Bij de uitreiking waren, naast fa-
milie en vrienden van de gede-
coreerden, ook wethouders Por-
tegies, Hes en Hommes en en-
kele raadsleden aanwezig. 
Michiel Mooij, Bertho Janssen 
en Math Rosendaal werden toe-
gesproken door wethouder Por-
tegies. Zij bedankte de heren 
voor hun werk en inzet. Michiel 
Mooij zet zich naast zijn werk 
als biologisch melkveehouder in 
voor duurzaam beheer van het 
duingebied, onder andere met 

Schotse Hooglanders en pony’s. 
Ook begeleidt hij op zijn bedrijf 
mensen met problemen, die niet 
meer kunnen werken. En zijn be-
drijf biedt een rustige oude dag 
aan tien gepensioneerde paar-
den. 
Bertho Janssen en Math Rosen-
daal zijn gedecoreerd voor hun 
werkzaamheden in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Deze tuin is 
in de jaren ‘50, na het overlijden 
van de toenmalige eigenaar Al-
bert Rommel, behoorlijk verwil-
derd. Eind jaren ’90 is de tuin 
weer ontgonnen en opnieuw in-
gericht en in 1994 werd de tuin 
weer geopend voor publiek. 
Math Rosendaal (tuinbeheerder) 
en Bertho Janssen (groenbege-
leider) zijn beiden al jaren actief 
in de tuin en worden ook wel ‘het 
visitekaartje’ en ‘het groene hart’ 
van de tuin genoemd. 
“De gemeente Castricum wil sa-
men met burgers en organisaties 
werken aan een duurzame om-
geving. Mensen die betrokken 
zijn bij hun leefomgeving en zich 
daarvoor inzetten via allerlei ini-
tiatieven zijn voor de gemeente 
onmisbaar. De vier inwoners die 
vandaag een Opsteker ontvan-
gen, hebben zich de afgelopen 
jaren ieder op hun eigen specia-
le manier ingezet voor een duur-
zame leefomgeving. Met deze 
decoratie wil ik hen hiervoor be-
danken”, aldus wethouder Por-
tegies. Na de speeches kregen 
de drie hun Duurzame Opsteker 
opgespeld. Ook ontvingen zij het 
boekje ‘De aard van het beest-
je’ van René Marcelis en een bos 
bloemen. 

Afvallen bij Lijntje88
Regio - Afslanken is niet ge-
makkelijk, zeker voor wie er al-
leen voor staat. Bij Lijntje88 is 
het mogelijk om in groepsver-
band op een gezonde en een 
verantwoorde manier af te val-
len. Tien kilo in een maand kwijt-
raken is hier mogelijk.
Onder begeleiding van Rosi-
ta Tesselaar worden deelnemers 
wekelijks voorzien van nuttige 
tips, voedingsinformatie en lek-
kere recepten. Bovendien zijn er 
mensen bij elkaar die hetzelfde 
doel nastreven: een gezond ge-
wicht en een goed gevoel bij het 
eigen lichaam. Deelnemers be-
reiken dat bij Lijntje88 door het 
volgen van een evenwichtig voe-
dingspatroon, waarbij gewoon 
met het gezin kan worden mee-
gegeten. 
Bijeenkomsten van Lijntje88 heb-

ben een vaste structuur. Bij bin-
nenkomst worden de leden ge-
wogen en is er persoonlijk con-
tact met de consulente. Het uit-
wisselen van ervaringen met an-
deren kan net dat extra beet-
je motivatie geven. Bij de start 
van het lidmaatschap krijgen de 
deelnemers een kookboek mee 
met recepten. 
Elke week is er een weekme-
nu en een motiverend praatje. In 
het 20- jarige bestaan van Lijn-
tje88 zijn er veel diëten gekomen 
en gegaan en Lijntje88 is altijd 
blijven bestaan. Onderzoeken 
hebben bewezen dat afvallen in 
groepsverband tot de meest ef-
fectieve methode kan worden 
gerekend die er bestaat. 
Bel voor meer informatie met 06-
41459528 of kijk op www.lijn-
tje88.nl.

Joke de Wit te 
gast in de 100 
van Castricum
Akersloot - Al 38 jaar lang is 
Joke de Wit peuterjuf in Akersloot. 
Door haar werkzaamheden op ‘de 
Peuterbeuk’ kent zij velen binnen 
Akersloot. Joke de Wit, zelf ge-
boren in Amsterdam, staat er be-
kend om dat zij altijd goed gehu-
meurd is. Het belooft dan ook een 
leuk gesprek te worden als zij op 
donderdag 2 oktober te gast is in 
het radioprogramma ‘de 100 van 
Castricum’. Het interview wordt 
uitgezonden van 21 tot 22 uur op 
Radio Castricum 105. De uitzen-
ding wordt herhaald op zondag 5 
oktober van 12 tot 13 uur. (foto: 
Combi Loek Anderson).

Het geheim van het rode pakje
Castricum - Zondag 28 sep-
tember is er in de Dorpskerk 
van Castricum (Kerkpad 1) om 
10.00 uur een kinderdienst. Kin-
deren zitten letterlijk in het mid-
den en ouders en ouderen daar 
omheen.
De kinderen zullen kletsen en 
luisteren, muziek maken en zin-

gen, kaarsjes aansteken en stil 
zijn, en na afloop wat drinken. 
Wie nieuwsgierig is naar het ge-
heim van het rode pakje komt 
vooral meedoen.

Voor meer informatie: Marianne 
Beitler 652370; mbeitler@wana-
doo.nl.
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Geslaagde open dag bij Coach- en 
Trainingspraktijk Onderweg Zijn
Castricum - Het was een gezel-
lige drukte op de Open Dag van 
Coach- en Trainingspraktijk On-
derweg Zijn in Bakkum. Ook bur-
gemeester Emmens-Knol en wet-
houder Portegies kwamen langs. 
Leefstijlcoach Moniek Scholtens: 
“Geweldig, ze bleven bijna twee 
uur en we hebben na een lang 
gesprek nog lekker een wijntje 
gedronken in de tuin, samen met 
vrienden en bekenden.” 

Als cadeautje kregen burge-
meester en wethouder een dou-
che-timer. “De zandloper laat je 
weten als er vijf minuten om zijn. 

Omdat mensen gemiddeld twee 
minuten langer douchen, kan 
dat jaarlijks 80 euro aan energie- 
en waterkosten schelen. En het 
is goed voor het milieu! Een be-
zoeker gebruikte de douche-ti-
mer al en vertelde dat haar kin-
deren er een leuk spelletje van 
maken om sneller klaar te zijn 
dan de zandloper.  Wie meer wil 
weten over leefstijlcoaching kijkt  
op www.onderwegzijn.nl of belt  
0251-658356 of 06-30196266. 
Iedere donderdag is er van 20.00 
uur tot 21.00 uur inloopspreek-
uur aan de Van Duurenlaan 9 te 
Castricum.

Vragen rond 
Damphegeest
Castricum - Petra Nordholt 
heeft  namens de fractie van 
PvdA een aantal vragen gesteld 
aan burgemeester Emmens-Knol 
met betrekking tot het voortbe-
staan van het zwembad in Lim-
men.   
De PvdA maakt zich samen met 
een aantal inwoners zorgen over 
het voortbestaan van het zwem-
bad. Damphegeest zou niet meer 
rendabel zijn. 

Motie CKenG om slaapverbod op te heffen 
Castricum - De lokale partij 
CKenG dient tijdens de raads-
vergadering van 25 septem-
ber een motie in om het ver-
bod op het slapen in de huis-
jes op het strand toch op te hef-
fen. De meerderheid van de raad 
heeft zich achter het verbod ge-
schaard, maar volgens CKenG is 
de tijd nu rijp om daar verande-
ring in te brengen.
Na protesten van de eigena-
ren van de huisjes over de wij-
ze van controle op het slaapver-
bod, heeft B en W zich terughou-
dender opgesteld. Maar als er 

overtredingen zijn en daar geen 
sancties tegenover staan, wordt 
het gezag van de gemeente on-
dermijnd, volgens CKenG. On-
dertussen kosten de controles 
de gemeente wel geld. 
Willem Veldt: “De inzet van der-
den bij de handhaving betekent 
een omvangrijke post op de be-
groting. Bovendien heeft de ge-
meente in het verleden geen be-
zwaar gemaakt toen de strand-
huisjes groter werden en er 
slaapvertrekken en keukentjes 
werden gerealiseerd. Daarmee 
zijn toch verwachtingen 

geschapen. Lange tijd werd het 
slapen in de strandhuisjes ge-
doogd. Verder is aangetoond dat 
de rust op het strand niet wordt 
verstoord door de overnachtin-
gen, integendeel. Castricum wil 
zich als badplaats profileren, 
maar kwam dit jaar herhaalde-
lijk negatief in het nieuws van-
wege het verbod.” Volgens Veldt 
past dit voorstel in de nog vast te 
stellen Kadernotitie Kwaliteitsim-
puls Economie Castricum. Veldt: 
“En bij het voornemen van de 
gemeente om de regelgeving te 
beperken.” Wereldzang & Turkse- 

en Arabische ritmes 
Castricum - - Op vrijdag 26 sep-
tember van 20.00 uur tot 22.00 
uur start bij AfriCultuur  een we-
reldmuziek-zangroep. Er wordt 
traditionele meerstemmige Afri-
kaanse volksliedjes gezongen, 
maar ook Surinaams, Braziliaans, 
Turks, et cetra. Plezier in het zin-
gen is het hoofddoel, maar een 
zeker niveau zal worden na-
gestreefd, waardoor koor -en/
of zangervaring gewenst is. Er 
wordt nog gezocht naar sopra-

nen, alten, tenoren en bassen.  
Vervolgens gaat er op zaterdag 
27 september van 12.00 uur tot 
13.30 uur nog een nieuwe cur-
sus van start; Turkse en Arabi-
sche ritmes voor beginners. Er 
zijn voor deze cursus darbuka’s 
te huur, maar men kan ook spe-
len op een djembé. Interesse? 
Bel of mail naar AfriCultuur tel.: 
06-25200120 of e.hos@hetnet.nl.  
Alle lessen vinden plaats in de 
aula van basisschool De Klimop.

Jan Frens kandidaat bij 
waterschapverkiezingen
Castricum - In november vin-
den verkiezingen plaats voor de 
waterschappen. Water Natuur-
lijk heeft de kandidatenlijst inge-
leverd bij Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Water 

Natuurlijk is een nieuwe, partij-
politiek onafhankelijke organisa-
tie die in álle 26 waterschappen 
meedoet aan de verkiezingen. 
Onder de kandidaten is ook Jan 
Frens uit Castricum te vinden.   

Gratis proeflessen klassiek ballet
Castricum - Wie interesse heeft 
in Klassiek Ballet kan tot 1 ok-
tober een gratis proefles volgen 
bij Balletstudio Jacqueline Bur-
ger. Er zijn Klassieke balletles-
sen voor kleuters, alle leeftijden 
van de basisschool en voor leer-
lingen van het voortgezet on-
derwijs. Een klassieke basis, die 
de spierkracht goed ontwikkelt, 

is een vereiste bij een vakoplei-
ding dans/musical. Voor gemo-
tiveerde latere starters is er een 
stoomcursus om snel  een goed 
niveau op te bouwen. 
Voor  een gratis proefles  kan 
men bellen naar 023-5361009 in 
de ochtenduren, per mail naar 
bsjburg@zonnet.nl of kijk op  
www.iskra.nl.

Historische 
wandeltocht
Egmond aan den Hoef - Gid-
sen van Stichting Historisch Eg-
mond staan op zondag 28 sep-
tember klaar voor een wandeling 
van ruim anderhalf uur door het 
oude centrum van Egmond aan 
den Hoef. De kosten zijn 2,50 eu-
ro, kind 1,50 euro. Aanmelden 
voor vertrek om 14.00 uur op het 
verzamelpunt: het bezoekerscen-
trum aan de Slotweg 46 tegen-
over de slotruïne..Hier zijn tevens 
gratis te bezoeken exposities van 
het Gilde der Behoeders. 

Dag van psychi-
sche gezondheid
Castricum - Op maandag 6 ok-
tober begint om 19.30 uur een 
lezing in de bibliotheek. Arno 
Wiederspahn, psycholoog van 
GGZ Dijk en Duin, geeft de le-
zing in het kader van de landelij-
ke Dag van psychische gezond-
heid. Voor meer informatie: Tel: 
0251-653762 of e-mail: info@bi-
bliotheekcastricum.nl.

’t Praethuys
Regio - ’t Praethuys is een in-
loophuis voor mensen met kan-
ker hun naasten en nabestaan-
den. Van maandag tot en met 
donderdag van 10.00-16.30 uur 
kan men binnenlopen voor een 
kop koffie en een praatje.
’t Praethuys is te vinden op de 
Westerweg 50, Alkmaar, tel: 072-
5113644, info@praethuys.nl.

Open dag dierenasielen
Regio - Het Dierentehuis Alk-
maar en het Knaagdierencen-
trum in Heiloo houden zondag 
5 oktober Open Dag. Iedereen is 
welkom om een kijkje achter de 
schermen te nemen en kennis 
te maken met de asieldieren. Op 
de dag zelf worden bij de asielen 
geen dieren geplaatst. Dit om de 
impulsieve aanschaf te voorko-
men. Wel is het mogelijk om een 
dier te bespreken en het dier dan 
later in de week op te halen.
Het Dierentehuis Alkmaar aan de 
bergerweg 185 is zondag 5 okto-
ber geopend van 12.00 tot 16.00 
uur. Op de Open Dag staan al-
lerlei informatiestandjes en is er 
een rommelmarkt met onder an-
dere diverse dierenbenodigdhe-
den. Kids for Animals is aanwe-
zig met een springkussen en een 
loterij. Kinderen kunnen zich la-
ten schminken en er wordt een 
demonstratie gegeven door een 
hondentrimster. De entree is 

gratis, maar iets lekkers voor de 
honden of katten is altijd welkom 
natuurlijk. Ter voorbereiding van 
dit feestelijke gebeuren is het 
Dierentehuis op zaterdag 4 okto-
ber gesloten. 
Ook bij het Knaagdierencentrum 
aan de Loet 3 in Heiloo is er op 
de zondag na Dierendag tus-
sen 12.00 en 16.00 uur van alles 
te doen. Er worden pannenkoe-
ken gebakken, er is een prijs-
vraag, een kleurenwedstrijd en 
er zijn informatiestandjes van 
de rattenopvang Ratjetoe en de 
frettenopvang Frettig Gestoord. 
Maar het belangrijkste op de-
ze dag zijn natuurlijk de dieren. 
Bezoekers kunnen kennis ma-
ken met de vele konijnen, ca-
via’s, hamsters, ratjes, muisjes, 
gerbils, degoes en chinchilla’s 
die het Knaagdierencentrum op-
vang biedt. 
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Snijder achterhaalt de schuldenaar

Verstoppen voor de deur-
waarder gaat niet meer
Beverwijk - Particuliere schul-
denaren kunnen zich niet langer 
verstoppen voor Snijder Incasso 
en Gerechtsdeurwaarders. Snij-
der heeft toegang tot alle loon-
gegevens die het UWV vastlegt. 
,,Als er een werkgever is en deze 
draagt loonbelasting af, dan vin-
den wij hem en leggen we be-
slag als dat nodig is’’ aldus Le-
onie Snijder van Snijder Incasso 
en Gerechtsdeurwaarders in Be-
verwijk en Hoorn NH.

Snijder kan adresgegevens elek-
tronisch achterhalen. Ook de ge-
gevens over sociale uitkeringen 
verifieert zij binnen enkele da-
gen. Nu komt daar de database 
van àlle werkgevergegevens bij. 
Als een particulier niet aan Snij-
der Incasso betaalt en de rechter 
wijst een vonnis, dan kan Snij-
der Gerechtsdeurwaarders heel 
eenvoudig de werkgever achter-
halen en loonbeslag leggen. Elke 
maand maakt de werkgever een 
gedeelte van het salaris aan de 
deurwaarder over en zo int Snij-
der de schuld ook als iemand 
niet meewerkt.

Per 1 juli heeft Snijder toegang 
tot deze database met gegevens 
over werkgevers. Op deze ma-
nier kunnen veel zaken soepe-
ler worden opgelost. Maar dat 
is niet het enige dat deze zo-
mer wijzigt bij Snijder. Na 5 jaar 
neemt zij afscheid van de fran-
chise GGN. In september treedt 
het kantoor naar buiten met de-
ze organisatiewijzigingen. ,,We 
hebben vijf jaar prettig met GGN 
samengewerkt. We vonden het 
echter moeilijk de portefeuilles 
van GGN winstgevend te maken 
en hebben om deze reden be-
sloten af te zien van verdere sa-
menwerking.” 

Ondanks de ruime mogelijkhe-
den die het UWV nu biedt, kop-
pelt Snijder zich los van de fran-
chise. ,,Snijder heeft haar eigen 
incassobureau. De GGN-porte-
feuilles zijn door meerdere ande-
re incassobureaus behandeld en 
vervolgens bij onze deurwaar-
ders in behandeling gegeven. 
Daar is weinig eer aan te beha-
len.” Snijder ziet zelf voordelen 
in een toename van haar flexi-

biliteit. Het incassowerk is voor 
Snijder leuk en uitdagend van-
wege alle mogelijkheden die er 
zijn om een vordering te innen. 
Snijder gelooft in de mens achter 
de schuld. Om deze reden geeft 
ze de voorkeur aan behandeling 
vanaf het incassobureau met di-
rect contact met de schuldei-
ser. Door haar stevige basis in 
dienstverlening aan overheden 
blijft haar dekking in Noord-Hol-
land groot.

Op 1 oktober bestaat de vesti-
ging Hoorn 5 jaar en de vesti-
ging Beverwijk 13,5 jaar. Én di-
recteur Theo Snijder zit dan 35 
jaar in het vak. Deze gelegen-
heden grijpt Snijder aan om de 
organisatiewijzigingen aan haar 
clientèle toe te lichten.

Voor meer informatie neemt men 
contact op met: Snijder Incasso 
en Gerechtsdeurwaarders, Post-
bus 516, 1940 AM Beverwijk, tel.  
0251-211222. Fax 0251-222223 
E-mailadres: marketing@snijder 
incasso.nl. Website: www.snijde-
rincasso.nl.

,,Wij zetten niemand voor aap om uw geld te krijgen’’

I n c a s s o  e n  G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s

www.snijderincasso.nl • Parallelweg 98 • 1948 NM Beverwijk

LandArt op stille strand
Bakkum - Grote witte geraam-
tes van schelp- en schaaldieren 
gemaakt van pvc-buizen, bij el-
kaar gehouden met dikke stuk-
ken tape. De tweedeklassers van 
het VMBO van het Bonhoeffer-
college zorgden afgelopen vrij-
dag met deze kunstzinnige cre-
aties voor een bijna science- fic-
tion-achtige aanblik van het stil-
le strand. De leerlingen waren op 
wilde ideeën gebracht door het 
beeldend werk van kunstenaar 
Theo Jansen dat zij tijdens de 
lessen Beeldende Vorming had-
den bestudeerd.

Meer dan negentig leerlingen 
bouwden in tientallen aan di-
verse werken, nadat zij hun ont-
werpen hadden uitgetekend op 
schaal.
Helaas moesten de meesten 
werken aan het einde van de 
dag worden gedemonteerd om-
dat het laten staan van dit ma-
teriaal slecht is voor het milieu! 
Natuurlijk zijn het hele werkpro-
ces en de eindresultaten door de 
leerlingen-fotoploeg vastgelegd 
en wordt er volgende week een 
mooie presentatie op het Bon-
hoefferweb gelanceerd.

PvdA wil meer toegang 
huizenmarkt jongeren
Castricum - De PvdA heeft een 
initiatiefvoorstel opgesteld om 
een starterslening te realiseren 
in Castricum. Peter Verduin ver-
telt: “Verschillende jongeren uit 
de gemeente hebben aangege-
ven wel een huis te willen kopen, 
maar dit niet kunnen, simpelweg 
omdat hun inkomen niet toerei-
kend is. De PvdA heeft daarom 
het initiatief opgepakt een op-
lossing te zoeken voor de pro-
blemen op de woningmarkt.”
Doelstelling is het bevorderen 
van het eigen woningbezit in de 
gemeenten voor starters op de 
woningmarkt. “Met een Star-
terslening overbrugt de gemeen-
te een deel van het verschil tus-
sen de aankoopkosten van de 
woning en het bedrag dat de 
starter maximaal kan lenen vol-
gens de normen van de Natio-
nale Hypotheek Garantie. Om de 
doelgroep meer mogelijkheden 
op de koopwoningmarkt te bie-
den, kan de gemeente Castricum 
aansluiting zoeken bij de Stich-
ting Stimuleringsfonds Volks-
huisvesting Nederlandse Ge-
meenten (SVn). Dit met als doel 
om financiële steun te krijgen 
voor een actie richting de star-
ters op de woningmarkt.”  

De Startersregeling van SVn is 
transparant en eenvoudig. De 
gemeente bepaalt de doelgroep 
en het woningsegment, of zet de 
Starterslening wijkgericht in om 
bijvoorbeeld de verkoop van wo-
ningcorporatiewoningen te sti-
muleren. Zo kan de gemeente 
optimaal inspelen op de behoef-

ten en ontwikkelingen op de lo-
kale woningmarkt.
In overleg met de woningcorpo-
raties die in de gemeente Castri-
cum actief zijn kan worden afge-
sproken dat de regeling van toe-
passing kan zijn op de te koop 
aangeboden huurwoningen van 
beide toegelaten instellingen. 
Daarnaast kunnen ook particu-
liere koopwoningen onder deze 
regeling vallen.
“Naast de bestaande regeling 
koopgarantwoning van woning-
corporaties draagt deze starters-
regeling er toe bij dat dit ook fi-
nancieel een zeer aantrekke-
lijk instrument voor gemeenten 
vormt. Het risico dat de gemeen-
ten in deze loopt, blijft beperkt. 
Het bedrag dat voor de starters-
regeling wordt gebruikt, wordt in 
een fonds bij SVn gestort. Deze 
verstrekt de leningen tot dit be-
drag. Het gestorte geld staat dan 
ook gedurende de periode van 
deze regeling niet meer ter be-
schikking van de gemeente. Uit-
eindelijk zal dit bedrag aan het 
einde van de looptijd van de-
ze regeling weer in zijn geheel 
in het fonds zijn teruggestort en 
komt het weer vrij ter beschik-
king van de gemeente. Gedu-
rende deze periode loopt de ge-
meente alleen de rente van het 
uitgeleende geld mis. De rente 
van de rest van het gestorte be-
drag komt de gemeente wel ten 
goede.” 
De Raad wordt voorgesteld om 
het bij SVn gestorte bedrag ten 
laste van de algemene reserve te 
laten plaatsvinden. 



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
24 september 2008

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Gemeentebegroting 2009 
sluit met positief saldo
Het nieuwe college van Uitgeest 
laat bij zijn eerste begroting 
een eigen geluid horen. Het 
kiest nadrukkelijk voor behoud 
van de zelfstandigheid van Uit-
geest en handhaving van het 
huidige niveau van de voorzie-
ningen. Wethouder van Financi-
en Arnold Sely presenteert een 
sluitende begroting en tegelijk 
is het college erin geslaagd 
om de burgers in 2009 te ont-
zien. Zo wordt de OZB slechts 
aangepast met het inflatieper-
centage (3,6 %) en de afvalstof-
fen- en rioleringsheffing gaat 
zelfs met niet meer dan 1,25 % 
omhoog. De totale lastendruk 
neemt daardoor toe met 1,99 %. 
Ondanks deze geringe stijging 
van de inkomsten vindt het col-
lege ruimte voor investeringen: 
het achterstallig onderhoud van 
wegen wordt opgepakt en voor-
zieningen blijven op peil door 
de gemeentelijke subsidies te 
laten groeien in het tempo van 
de inflatie. Dat geldt ook voor 
de sociale voorzieningen.

Burgemeester en wethouders heb-
ben in de nieuwe samenstelling het 
Dorpsplan laten varen en richten 
zich primair op het ontwikkelen van 

een structuurvisie voor Uitgeest, de 
noodzakelijke basis voor nieuw te 
ontwikkelen bestemmingsplannen. 
Omdat het nog even zal duren voor-
dat die visie tot stand is gekomen, 
wordt wel een aantal zaken voort-
varend aangepakt dat juist vanwe-
ge de discussie over het Dorpsplan 
tijdelijk was geparkeerd. Een daar-
van is het onderhoud van wegen. 
Daarvoor wordt in 2009  270.000 
euro uitgetrokken.

Instellingen en verenigingen die 
subsidie krijgen van de gemeen-
te, krijgen volgend jaar de inflatie 
(3,6 %) volledig gecompenseerd. 
Het college bewerkstelligt daarmee 
dat de voorzieningen in Uitgeest op 
hetzelfde kwaliteitspeil kunnen blij-
ven. Uitgaven voor nieuw beleid zijn 
er ook. Zo trekt het college voor het 
maken van nieuwe bestemmings-
plannen 90.000 euro uit. 

Niet alleen de begroting voor 2009 
is sluitend. Het perspectief op de 
langere termijn is eveneens gun-
stig. In de jaren 2010-2013 zit de 
begroting praktisch op de nullijn: 
bij ongewijzigd beleid en zonder 
onverwachte grote tegenvallers kan 
ook dan een sluitende begroting 
worden gepresenteerd. 

ONDERTROUW
D. Samardzic en L. Jovicic

GEHUWD
E. Buis en M.C.E. Houweling
P.M. Kochx en S.M. Vorst

GEBOREN
Senna Joy van der Laan, 
dochter van J.J. van der Laan 
en J.C.M. Roskam
Selena Fatels, dochter van 
W.M. Fatels

OVERLEDEN
A. Sminia

Wat verandert er 
voor u in 2009? 
Vorige week presenteerde 
het kabinet de nieuwe Mil-
joenennota. Op de website 
www.prinsjesdag2008.nl is te 
vinden welke plannen en 
maatregelen het kabinet heeft 
voor verschillende groe-
pen mensen in 2009, bijvoor-
beeld voor jongeren, ouderen, 
gezinnen, ondernemers, agra-
riërs, gehandicapten, auto-
mobilisten.

Maatregelen en plannen waar 
bepaalde groepen mee te maken 
kunnen krijgen, staan op de 
website overzichtelijk bij elkaar 
in het onderdeel ‘Effect op u’.

Collecte KWF
De collecte die in de eerste 
week van september in de 
gemeente is gehouden voor 
KWF Kankerbestrijding heeft 
6.680,24 euro opgebracht.

Bericht uit B&W van 23 september 2008
Het college van burgemeester en 
wethouders vergadert iedere dins-
dagochtend. Hieronder lichten 
we enige van de onderwerpen toe 
waarover het college deze week 
heeft besloten.

- Overkapping Jongerenhangplek 
aan de Castricummerweg. 
Het college heeft de zienswij-
ze die hiertegen was ingediend 
niet-ontvankelijk verklaard. Er 
wordt vrijstelling verleend van het 
bestemmingsplan en een bouw-

vergunning verleend. Na de op-
levering wordt toezicht gehouden 
op het gebruik van de hangplek. 
Tegen overlast zal worden opge-
treden.

- Verzoek uitbreiding stopverbod 
Wiekenlaan, in verband met de 
oversteeksituatie bij de Molen-
hoekschool. Besloten is het 
stopverbod niet uit te breiden. 
De wijkagent zal extra toezien 
op de naleving van het bestaan-
de verbod. 



OPENBARE
BEKENDMAKINGEN

Woensdagavond 15 ok-
tober van 19.00 tot 21.00 
uur is er in dorpshuis De 
Zwaan aan de Middelweg 
5 een informatieavond 
voor alle mantelzorgers 
in Uitgeest. Centraal staan 
regelingen en vergoedin-
gen voor mantelzorgers, 
waaronder het ‘mantel-
zorgcompliment’, een fi-
nanciële waardering door 
de overheid van 250,- eu-
ro. Wethouder Jack van 
der Hoek neemt het eerste 
exemplaar in ontvangst 
van een nieuwe informa-
tiefolder voor mantelzor-
gers, die uiteraard ook 
voor de bezoekers van de 
avond beschikbaar is.

De informatieavond wordt 
georganiseerd door Tan-
dem in samenwerking met 
de gemeente Uitgeest. 

De toegang is gratis. Aan-
melden voor de avond bij 
Tandem is wenselijk, maar 
ook zonder aanmelding 
is iedereen welkom. Deze 
avond kan men onder meer 
bekijken welke ondersteu-
ning Tandem kan bieden. 
Aan deze ondersteuning 
zijn geen kosten verbon-
den en er is geen indicatie 
nodig.

Folder mantelzorg
Tandem heeft in samen-
werking met de gemeen-
te Uitgeest een folder ont-
wikkeld over de mogelijk-
heden voor mantelzorgers 
in Uitgeest om ondersteu-
ning te krijgen. De folder is 
te krijgen tijdens de infor-
matieavond en daarna bij 
het Centraal Loket Uitgeest, 
huisartsen en andere wel-
zijns- en zorgorganisaties 

in Uitgeest.
Steeds meer mensen zor-
gen voor een naaste, bij 
voorbeeld een gehandicap-
te dochter, een demente-
rende moeder of een ern-
stig zieke buurvrouw. Deze 
zorg wordt mantelzorg ge-
noemd. Mensen doen dit uit 
liefde of persoonlijke be-
trokkenheid, maar kunnen 
soms wel een steuntje in 
de rug gebruiken. Tandem, 
een organisatie voor man-
telzorgers, biedt dit steun-
tje. De gemeente Uitgeest 
wil graag de mantelzorgers 
in haar gemeente beter le-
ren kennen, wijzen op de 
ondersteuning die er is en 
heeft daarvoor de nieuwe 
folder ontwikkeld. 
Meer informatie over Tan-
dem en over deze activitei-
ten: tel. 023 - 89 10 610 of 
www.tandemzorg.nl.

Informatieavond 
‘Mantelzorgcompliment’

VergaDering geMeenteraaD

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering 
op donderdag 25 september om 20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Middelweg 28. Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

-onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid K.H. Boer
-benoeming wethouders in commissies en samenwerkings-

verbanden
-vaststelling planschadeverordening
-vaststelling tweede wijziging Verordening Wet inburgering
-krediet voor de aanschaf van een tractor
-krediet voor de aanschaf van een houtversnipperaar
-begroting Milieudienst 2009
-initiatiefvoorstel wijziging verkeerssituatie hoek Middelweg/

kapper Glorie 

OntVangen BOUWaanVraag

BL 2008-087 Haverkamplaan 63 
Uitbreiden woning

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt 
verleend.

OntVangen aanVraag inritVergUnning

Aanvraagdatum
19-09-2008 Nieuwland 61, inrit uitkomend op Populierenlaan 

tegenover nr. 55 (garage Van Velzen) 
Aanleg inrit

aFgegeVen BOUWVergUnningen

Verzenddatum
24-09-2008 De Waterdief 38 

Vergroten bestaande uitbouw
24-09-2008 Anna van Renesselaan 66 

Plaatsen erfafscheiding
24-09-2008 Lagendijk 14 

Wijzigen dak woning

terinZageLegging, VerZOeK OM VriJSteLLing

Met ingang van vrijdag 26 september 2008 ligt in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (arti-
kel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij 
de afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2008-081 Hogeweg 10 Tijdelijk plaatsen bouwkeet, 
containers en reclamebord

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

De Schaakverenigingen Lasker (Uitgeest), excelsior
(Heemskerk), Wijker toren (Beverwijk) en Kijk Uit 
(Velsen) houden de jaarlijkse vierkamp tussen de 
iJmondgemeenten op zaterdag 4 oktober in het 
stadskantoor van Beverwijk. De teams spelen on-
der aanvoering van politici uit de vier gemeenten. 
inschrijving is gratis: er is plek voor 160 thuis- en 
clubschakers van alle leeftijden.

Het programma op 4 oktober begint met een aan-
melding in het stadskantoor aan het President 
Kennedyplein tussen 12.00 en 12.45 uur. De 
openingszet wordt gedaan om 13.00 uur en de prijs-
uitreiking is om 16.45 uur. Uitgeesters kunnen tot en 
met 3 oktober inschrijven bij J. Komen, tel. 31 14 66, 
e-mail: j.komen@casema.nl.

Schaakvierkamp IJmond

Vliegtuighinder
Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is de plek 
voor vragen en klachten over het vliegverkeer van en 
naar Schiphol. Op de website van Bas vindt u actuele- en 
achtergrondinformatie over het vliegverkeer op Schiphol, 
over route- en baangebruik en vliegtuiggeluid. U kunt via 
de website www.bezoekbas.nl uw vraag stellen of klacht 
indienen. Telefonisch is Bas te bereiken via het nummer 
020-6015555. Bas is dagelijks van 09.00-17.00 uur ge-
opend, ook in het weekend.


