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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Surprise act van SurpriSing!
Uitgeest - In Theater De Vest 
in Alkmaar heeft popkoor Sur-
priSing haar improvisatietalent 
kunnen tonen.  Het koor was uit-
genodigd voor een gastoptreden 
tijdens de tour Danny en Henk.  
Tijdens de soundcheck bedach-

ten de heren dat het koor maar 
een eigen lied ten gehore moes-
ten brengen en niet het speci-
aal voor dit programma ingestu-
deerde ‘Oh Happy Day’. 

Het enige criterium was dat 

het vrolijk moest zijn. Dirigen-
te Brenda Stolk wist het koor op 
prominente wijze neer te zetten 
en de live band van de tour te in-
strueren waarmee het koor haar 
‘Don’t Stop’ op overtuigende wij-
ze ten gehore bracht.  

Tweedaags jubileum
Internationaal kattenfeest
Uitgeest - Op zaterdag 15 en 
zondag 16 oktober organiseert 
de jubilerende raskattenvereni-
ging Mundikat een internatio-
nale kattententoonstelling met 
vierhonderd raskatten in het 
Sport- en Tenniscentrum op de 
Zienlaan 4. Niet alleen heeft de-
ze tweedaagse jubileumshow 
een internationaal gezelschap 
aan keurmeesters; ook de katten 
en hun baasjes zelf komen uit di-
verse landen van Europa. 
Op dit kattenfeest zijn er twee 
dagen mooie en verschillende 
rassen te bewonderen: korthari-
ge, half langharige en langhari-
ge katten. Er zijn diverse stands 
van rasverenigingen te bezoe-
ken waar informatie is te verkrij-
gen over de verschillende ras-
sen en hun karaktereigenschap-
pen. Ook zijn er diverse stands 
met kattenartikelen en kattenbe-
nodigdheden. Omdat de organi-
serende vereniging Mundikat dit 
jaar haar 35-jarige bestaan viert, 
ligt er tijdens deze tweedaagse 
kattenshow in Uitgeest voor elke 

35e bezoeker aan de jubileum-
show een leuke verrassing klaar. 
Alle kinderen, die hun speel-
goedknuffel meenemen, kunnen 
deze laten keuren door een spe-
ciale knuffelkeurmeester. 
Kinderen, die een mooie katten-
tekening of kleurplaat meebren-
gen mogen gratis de show be-
zoeken. Alle tekeningen worden 
opgehangen. Deze tweedaag-
se jubileumshow is van 9.30 tot 
17.30 uur te bezoeken. Op beide 
dagen is er rond 16.00 uur een 
verkiezing. 
Meer informatie over dit katten-
feest in Uitgeest: www.mundi-
katshows.nl.

Hennepkwekerij ontmanteld 
na binnenbrand op Hogeweg
Uitgeest - De politie kreeg 
woensdag 5 oktober omstreeks 
16.40 uur een melding van een 
binnenbrand in een woning aan 
de Hogeweg. De brandweer had 
het vuur al snel onder controle. 
De bewoners stonden inmiddels 
buiten. 
Een van hen had rook inge-
ademd en is naar een ziekenhuis 
vervoerd. De politie trof op de 
zolderverdieping een in werking 

zijnde hennepkwekerij van 247 
nagenoeg volgroeide planten 
aan. De oorzaak van de brand 
bleek te liggen in de schakelkast 
van de hennepkwekerij. Het ge-
heel is ontmanteld en de plan-
ten zijn vernietigd. De eigenaar 
zal nog worden verhoord. Door 
de brand liep ook een naastgele-
gen woning rook-, roet- en wa-
terschade op. Foto Lucas Hazes 
mgkmedia.nl. 

Doorrijder
Uitgeest - Op de A9 ter hoog-
te van de afrit Heemskerk, bots-
te zondag omstreeks 6.15 uur 
een auto achterop de auto van 
een man uit Alkmaar. Hij wilde 
stoppen bij het tankstation om 
een en ander met de andere be-
stuurder af te handelen. Die reed 
echter door, waarna de man uit 
Alkmaar de politie belde. Agen-
ten zijn naar de eigenaar van de 
auto gegaan, een 21-jarige man 
uit Uitgeest. Deze gaf toe dat hij 
de aanrijding had gehad en was 
doorgereden. Toen de agenten 
een blaastest bij hem afnamen, 
bleek hij onder invloed van alco-
hol. Het rijbewijs werd ingevor-
derd. Daarnaast kreeg hij een 
proces-verbaal. 
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CARAMEL SLOF!

 

do/vrij/za      € 7,95

Caramel, slagroom, melkchocolade en 
luchtige mokka-crème

Van 9,95 voor
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verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
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advertentietarieven:
op aanvraag
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mobiel 06-53951836
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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.

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

Gevonden:
Bij theehuis Dijk en Duin Bak-
kum: lapjespoes met veel wit, 
blauwe ogen, cypers met oran-

je vlekken rond de ogen, cyperse 
vlek op kop, cyperse staart, wit-
te poten met op linkerachterpoot 
bruinoranje vlekje.
In het duin bij strandopgang 
Bakkum: zwarte kat.
Omgeving Gladiolenveld Castri-
cum: zwarte ongecastreerde ka-
ter, circa 1 jaar.

Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
30-09-2011: Lieke, dochter van 
T.P.A. Hof en D.A. Lameris, gebo-
ren te Limmen.
Wonende te Castricum:
28-09-2011: Saar, dochter van E. 
Castricum en R.J. Frens, geboren 
te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
28-09-2011: Auck Lucas Bas, 
zoon van S.P. Verduin en M.G.M. 
Weel, geboren te Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:

30-09-2011: Groot, Petrus H.M. 
en van Baarsen, Samantha, bei-
den wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
29-09-2011: Zalm, Mia, oud 58 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met P.J. Hooft. 
02-10-2011: Saegaart, Dolo-
res C.G., oud 80 jaar, overleden 
te Amsterdam, gehuwd geweest 
met F.W. Jager.
Wonende te Bakkum:
02-10-2011: Neeft, Anna M., oud 
47 jaar, overleden te Bakkum.

Lezing over Georgië, de 
parel van de Kaukasus
Castricum - Op donderdag 13 
oktober geven John Telleman 
en Gudy Rooijakkers een lezing 
over hun fietstocht door Georgië. 
De lezing is in de bibliotheek van 
Castricum en begint om 20.00 
uur.
John Telleman en Gudy Rooij-
akkers fietsten in de herfst van 
2007 voor de tweede keer door 
Georgië en brengen door mid-
del van foto en film de sfeer van 
dit bijzondere land naar Castri-
cum. Na de lezing is er voldoen-
de ruimte om vragen te stellen. 
De organisatie van de lezing is in 

handen van Bibliotheek Kenne-
merwaard en de Volksuniversi-
teit Castricum.
De ‘reis’ begint om 20.00 uur in 
de bibliotheek, Geesterduinweg 
1. Kaarten zijn voor 6,50 te koop 
bij de Klantenservice in de bibli-
otheek en bij boekhandel Laan. 
De toegangsprijs is inclusief een 
consumptie in de pauze.
Reserveren is mogelijk tijdens 
openingstijden op telefoonnum-
mer 0251 – 655 678 of per mail 
via castricum@bibliotheekken-
nemerwaard.nl. of via info@vu-
cas.nl.

Ernst Mooij op radio bij 
de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Ernst Mooij gast. Mooij 
was in 1967 een van de oprich-
ters van de Werkgroep Oud Cas-
tricum. Hij geldt als dé specialist 
op het gebied van de landschap-
pelijke en cultuurhistorische ge-
schiedenis van Castricum. In-
middels heeft Mooij twee boe-
ken over dit onderwerp op zijn 
naam staan, ‘Het Castricumse 
landschap… een geschiedenis-
boek’ en ‘Een groene oase tus-
sen Kaasstad en Staalstad’. De 
uitzending is op donderdag 13 
oktober van 21.00 tot 22.00 uur. 
Herhaling op zondag 16 okto-
ber van 12.00 tot 13.00 uur. Foto: 
Combi Loek Anderson.  

Castricum - Op donderdag 27 
oktober om 20.00 uur is er een 
informatieavond in de bovenzaal 
van het parochiehuis naast de 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 
te Castricum. Tijdens deze avond 

Informatieavond Eer- 
ste Heilige Communie

wordt informatie gegeven over 
de gang van zaken betreffende 
het Eerste Communieproject. De 
communiedatum is zondag 22 
april 2012 en de inschrijving sluit 
op zondag 27 november.
Voor meer informatie: Wendy 
van der Meer, tel. 0251-656714 
of Sonja Brakenhoff, tel. 0251-
671423.
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Jong, dynamisch strijk-
kwartet ontdekt Praag
Castricum - Vier hippe jonge 
meiden, ‘Ragazze’ die met hun 
violen, altviool en cello samen het 
Ragazze Kwartet vormen, maken 
een ontdekkingsreis naar Praag. 
Op zaterdag 15 oktober trakte-
ren zij het publiek op het resul-
taat in het Iskra Monumentcon-
cert in de Dorpskerk, Kerkpad 1, 
aanvang 20.15 uur. Iskra organi-
seert dit concert in samenwer-
king met het Nationaal Muziek-
instrumentenfonds, NMF. Het 
kwartet speelt in ‘Wij ontdekken 
Praag’ werken van de compo-
nisten Mozart, Schulhoff en Suk 

die een belangrijke invloed had-
den op het Praagse muziekleven. 
Ragazze Kwartet wordt geroemd 
om haar frisse, enthousiaste en 
kleurrijke manier van spelen met 
een avontuurlijke, grensverleg-
gende koers.
Het kwartet bestaat uit Rosa 
Arnold (1984) en Jeanita Vriens 
(1983) op viool, Annemijn Berg-
kotte (1983) op altviool en Ge-
neviève Verhage (1985) speelt 
cello. 
Kaarten bestellen en verdere in-
formatie via www.iskra.nl en tel. 
0251-674379. 

Twee korte cursussen 
bij Atelier Ida Bakker
Castricum - In oktober en no-
vember starten er twee nieuwe 
cursussen bij Atelier Ida Bakker. 
Tijdens de cursus Mixed Media 
maken de deelnemers op twee 
zaterdagochtenden kennis met 
gemengde technieken, waaron-
der gesso, gel medium en acryl-
verf. Kosten voor twee ochten-
den is vijftig euro, inclusief ma-
teriaal. De data zijn 29 oktober 
en 12 november van 10.00 tot 
12.00 uur.
De cursus olieverf voor begin-
ners wordt gegeven op twee vrij-
dagochtenden. Het opzetten en 
uitwerken met olieverf op can-
vasboard wordt behandeld en 
de speciale eigenschappen van 
olieverf en keuze van penseel/
paletmes. Verder krijgen de cur-
sisten veel praktische tips om 

thuis gemakkelijk aan de slag te 
gaan. De prijs voor deze twee-
delige cursus is 55 euro inclu-
sief materiaal. De data zijn 4 en 
18 november van 9.30 tot 12.00 
uur. Inschrijven bij Lijstenmake-
rij Ida&Simone Bakker, Dorps-
straat 102 in Castricum, tel.: 
0251-673977 of mail naar win-
kel@glashandelbakker.nl. 

Oogsten, ploegen, zaaien
Castricum - Op zondag 30 ok-
tober organiseert Het Atelier een 
workshop in de Tuin van Kapitein 
Rommel. 

De dag bestaat uit afwisselende 
opdrachten en oefeningen, zo-
als een wandelopdracht, medi-
tatie en collages maken waar-
bij contact gemaakt wordt met 
de eigen verlangens en men de-
ze op krachtige wijze vormgeeft. 

De workshop vindt plaats van 
9.30 tot 17.00 uur, kosten: 20 eu-
ro. Deelnemers nemen een deel 
van de lunch mee, afstemming 
vindt van tevoren plaats. 

Aanmelden voor 15 oktober per 
e-mail bergswin@casema.nl of 
telefonisch: 0251-651333. Bij Het 
Atelier zijn aangesloten Otto v.d. 
Berg, Desiree Gouw en Carolien 
van Swinderen.

Trace and the Old Dix 
bij de Jazz Session Club
Limmen - Trace and the Old 
Dix verzorgen een gastoptreden 
bij de Jazz Session Club Vrede-
burg op zondag 16 oktober van-
af 16.00 uur. Een aantal jaren ge-
leden besloten een aantal mu-
zikanten uit Heerhugowaard en 
omstreken om een dixieland-
band te formeren: Trace and the 
Old Dix. Doelstelling is om dixie-

land een andere vorm te geven 
dan gebruikelijk. De meeste mu-
zikanten kunnen meer dan een 
instrument bespelen waardoor 
een veelzijdig repertoire is ont-
staan. 

De toegang is gratis. Vredeburg 
is te vinden op de Dusseldorper-
weg 64 in Limmen. 

Akersloot - Op dinsdag 25 okto-
ber verzorgt Carla Westerbeek-
Sikkes een lezing in Strammer-
zoom. De lezing gaat over haar 
boek Zand, Zeep en Soda waar-
in ze teruggrijpt naar de verhalen 
die zich afspelen rond de vijftig 
en zestiger jaren van de vorige 
eeuw. De lezing begint om 14.30 
en de entree bedraagt 2.50 euro 
inclusief consumptie. Het adres 
van het zorgcentrum is Mozart-
laan 1 in Akersloot. 

Zand, zeep, soda

Limmen - Jelle Koot is als am-
bassadeur van de Stichting De 
Opkikker een bekende jongen 
in Limmen. Hij heeft inmiddels 
zo’n 1.800 mobieltjes ingezameld 
voor de Stichting Opkikker. Deze 
stichting verzorgt opkikkerdagen 
voor gezinnen met een langdu-
rig ziek kind. Voor elk mobieltje 
dat hij inzamelt, ontvangt Stich-
ting Opkikker 3,50 euro. Sinds 
enige tijd wordt Jelle geholpen 
door Muthatarra. Jelle: “Een vrij-
williger van Muttathara komt el-
ke maand speciaal bij ons langs 
om de mobieltjes af te geven, 
wat natuurlijk geweldig is! En dat 
mag wel eens in de krant.” 

Muttathara helpt 
Jelle met helpen

Programma 13 okt t/m 19 okt 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag, zaterdag, zondag & maandag

18.30 & 21.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“All Stars 2 Old Stars”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 
zondag & maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Johnny English Reborn”
zondag & maandag 21.00 uur 

“One Day”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.30 & 16.00 uur 

“The Lion King (NL) - 3D”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 11.00 & 13.30 uur 

“Bennie Stout ”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 16.00 uur 
“Sinterklaas en het raadsel

van 5 december ”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 11.00 uur 
“De Smurfen (NL) 3D”

All Stars 2 Old Stars
All stars gaat over een groep van 
zeven vrienden die al van jongs 
af aan ieder weekend een pot-
je voetbal spelen bij hun club 
Swift Boys. Winnen doen ze bij-
na nooit, maar daar gaat het al 
lang niet meer om. Door een on-
verwachts huwelijk van één van 
de jongens trakteren ze zich-
zelf in All stars 2 Old Stars op 
een ‘ouderwets trainingskamp’ 
in de vorm van een lang week-
end Barcelona, inclusief het bij-
wonen van ‘El Clasico’. Maar bij 
de Swift Boys gaat niets volgens 

plan. Noodgedwongen haasten 
ze zich in het busje van Harry’s 
Tuincentrum om op tijd in Bar-
celona aan te komen, met on-
derweg de nodige obstakels: het 
Belgische wegennet, Duitse va-
kantiegangers en de Franse po-
litie. 
Gaandeweg vragen de jongens 
zich af wat er van hun ooit zo 
mooie toekomstplannen terecht 
is gekomen. Of ze het leven lei-
den dat ze ooit voor ogen had-
den. En of de ‘tweede helft’ nu al 
begonnen is...

Sinterklaas en het 
raadsel van 5 december
Na het succes van Sinterklaas en 
het Pakjesmysterie brengen de 
makers voor het vierde jaar op rij 
een nieuw Sinterklaasavontuur 
uit in de bioscoop: Sinterklaas 

en het raadsel van 5 decem-
ber. In dit nieuwe verhaal lopen 
de Pieten op tegen een modern 
probleem. De meeste schoorste-
nen zijn verdwenen.
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Bakkerij en de buurt
Ik wil de anonieme inzender van de brief over de ‘andere kant van het 
bakkerijverhaal’ graag bedanken. De drie reacties die hij of zij heeft uit-
gelokt in de daaropvolgende editie van De Castricummer kon ik namelijk 
erg waarderen. Zelf woon ik met mijn gezin ook op steenworpafstand 
van het horecaconcentratiegebied en merk daar ook regelmatig wat van. 
Zeker de afgelopen zomermaanden krijg ik regelmatig de dorpse gelui-
den te horen op de plek waar ik woon, maar mij hoor je niet klagen. Ook 
wanneer ik mee mag genieten van de geluiden van het terras tegenover 
de Balustrade, waar regelmatig een feestelijk podium staat, zal je mij niet 
horen. Mijns inziens is het niet vreemd, dat wanneer je wilt wonen in het 
gezellige centrum van Castricum, je ook de consequenties voor lief moet 
nemen. Niet zeuren dus. Zelf ben ik oud-vrijwilliger van De Bakkerij en 
kom er ook nog met enige regelmaat. Ik durf te zeggen dat het absoluut 
geen dooie boel is en de opmerking dat De Bakkerij zo goed als leeg is 
klopt geheel niet. 
Ook de nevenactiviteiten van De Bakkerij, en dan doel ik bijvoorbeeld 
op het uitjebakfestival, zijn een doorslaand succes, waar regionaal en 
nationaal consumerend publiek op af komt. Ook zeker goed voor het 
cultuurimago van de gemeente. Wrang is het wel dat de live-avonden 
momenteel erg beperkt zijn daar de Bakkerij een pand heeft aangekocht 
dat werd verkocht als een pand dat de mogelijkheden zou hebben voor 
een poppodium, maar dit achteraf niet bleek te hebben. Creatief als de 
vrijwilligers van de Bakkerij zijn, is onderzocht hoe dit wel zou kunnen, 
en wat blijkt, het kan! Met (niet vanuit deze gemeente betaalde) fondsen 
van 300.000 euro, die specifiek bedoeld zijn voor dit soort initiatieven, 
wordt er een uitbouw gerealiseerd waaruit geen enkel geluid kan ont-
snappen. 
Mogelijkheden tot samenwerking met bijvoorbeeld Stichting Welzijn, en 
andere betrokkenen kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat De Bakkerij 
misschien wel het succesvolste regionale podium wordt, dat zichzelf ze-
ker kan bedruipen, en de gemeente kan ontlasten in de kosten voor het 
welzijnswerk. Het is alleen een kwestie van gunnen.
Meindert Zwikker, Castricum.

GDB, honden en paarden
Even reageren op de opmerking vorige week van GDB dat ondergete-
kende ‘de plank flink mis sloeg’. Als de stelling wordt gedeponeerd om 
(en ik citeer) “het strandseizoen met een maand te verlengen”, wordt 
niet direct door iedereen gedacht wordt aan verboden voor honden en 
paarden (…). Tijdens de raadcarrousel van twee weken geleden vernam 
ik dat gedoogd zou moeten worden dat strandhuisjeseigenaren huisdie-
ren mogen houden in hun onderkomen. 

Er gaan stemmen op in het college om dit om te zetten in een onthef-
fing. Mogen we met zijn allen constateren dat de strandhuisjeseigenaren 
verrijkt worden met wéér een ander privilege? Geheel herkenbaar dat de 
GDB - zie eveneens in de ingezonden brief van vorige week  - dit on-
der de noemer van ‘rechtsongelijkheid’ schaart en ze er onderkoeld aan 
toevoegt zich zorgen te maken over ‘wat men daar allemaal wil en doet’. 
Maar het kan toch niet zo zijn dat het GDB nog de enige partij is die het 
principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ respecteert?
Paul Kuijper, Castricum. (Ingekort door de redactie).

Crabfeather in Oude Theehuys
Bakkum - Crabfeathers is een 
Amsterdams trio met tenorsaxo-
fonist Ewian Vos, contrabas-
sist Maarten Klomp en op pia-
no Loes ten Velden. Hun muziek 
laat zich omschrijven als prettig, 
warm, sfeervol, swingend, afwis-
selend en herkenbaar. Het trio 

speelt voornamelijk jazz en bos-
sa, waarbij ook uitstapjes naar 
blues en groovy funk niet wor-
den geschuwd. Zaterdagmiddag 
15 oktober tussen 15 en 17 uur 
te beluisteren in Het Oude Thee-
huys op het terrein van Dijk en 
Duin, ingang Zeeweg.

Castricum - Op zondagmor-
gen hield de politie een 15-jarige 
jongen uit Heiloo aan op verden-
king van vernieling van spiegels 
van auto’s. De politie kreeg om-
streeks 1.00 uur een melding dat 
een spiegel van een auto zou zijn 
vernield op het Hyacintenveld in 
Castricum. 
De jongen verklaarde langs de 
auto te hebben gefietst toen hij 
werd gesneden. Hij was tegen 
de auto gevallen waarbij de spie-
gel was afgebroken. 

Onderzoek in de omgeving le-
verde echter nog drie auto’s op 
waarvan de spiegel was afge-
broken. De politie stelt een na-
der onderzoek in. De politie ver-
zoekt eventuele slachtoffers van 
vernielingen aan hun auto zich 
te melden.

Vernieling

Brand in bedrijf Zonneveld
Limmen - Bij autoschadespeci-
alist Zonneveld aan de Rijksweg 
in Limmen heeft in de nacht van 
vrijdag op zaterdag brand ge-
woed. De brand ontstond kort 
voor middernacht. Omdat het 
bedrijf dichtbij de brandweer-
kazerne staat, was de brand-

weer snel ter plaatse en die had 
het vuur snel onder controle. Het 
duurde nog wel enige tijd voor-
dat alle rook uit het pand was 
verdwenen. De brand is vermoe-
delijk ontstaan door kortslui-
ting in de meterkast. Foto: Marco 
Wempe,.www.1-1-2-tjes.nl.

Limmen - Op zondagmorgen 
hield de politie twee personen 
aan wegens mishandeling die 
had plaatsgevonden op de Koor-
straat in Alkmaar. Omstreeks 
3.00 uur kreeg een 21-jarige man 
uit Limmen een conflict met een 
22-jarige man uit Heemskerk en 
een 18-jarige man uit Koedijk. 

Het conflict liep zo hoog op dat 
het slachtoffer door de man uit 
Koedijk werd neergeslagen. Toen 
hij op de grond lag werd hij nog 
tegen zijn hoofd geschopt door 
de verdachte uit Heemskerk. 

Het slachtoffer was slecht aan-
spreekbaar en moest voor be-
handeling worden overgebracht 
naar het Medisch Centrum in 
Alkmaar. Beide verdachten kon-
den ter plaatse worden aange-
houden. Zij zijn voor verhoor 
overgebracht naat het politiebu-
reau.

Mishandeling

Aanrijding 
Akersloot - Op zaterdagmiddag 
omstreeks 13.00 uur raakten een 
25-jarige man en zijn 23-jarige 
vriendin, beiden afkomstig uit 
Akersloot, gewond bij een on-
geval op de Geesterweg in hun 
woonplaats. 

De 25-jarige man reed in een 
auto over de Geesterweg en 
wilde een vrachtwagen inha-
len. De vrachtwagenchauffeur, 
een 64-jarige man uit Berkhout, 
week echter iets uit naar links in 
verband met in de berm wach-
tende fietsers. Hierdoor moest 
de autobestuurder ook uitwijken. 

Hij kwam met zijn auto in de lin-
kerberm en botste hier tegen 
een lantarenpaal. De auto sloeg 
daarbij over de kop en bleef op 
het dak liggen. De man en zijn 
vriendin konden op eigen kracht 
uit de auto komen. Zij zijn voor 
onderzoek overgebracht naar 
het Medisch Centrum Alkmaar. 

Vernieuwde Dorpsstraat
Geniet u ook zo van onze vernieuwde Dorpsstraat? Ik wel. Wat een ver-
ademing die smalle weg. Zoveel parkeerplekken die ideaal zijn voor als 
je even wat moet ophalen of wegbrengen. Zo overkwam het mij ook. 
Even geparkeerd op de hoek van de Dorpsstraat en de Burgemeester 
Mooijstraat in zo’n prachtig geel afgetekend parkeervak. Even wat afge-
ven bij de ING en weer terug. 
Alles bij elkaar nog geen drie minuten.
Wat schetst mijn verbazing? Een parkeerwachter was daar een bon aan 
het schrijven omdat ik op een laad/losplaats had geparkeerd. Ja, toen ik 
goed om mij heen keek zag ik inderdaad een bord overdwars geplaatst 
en dus niet in de rijrichting. Voor rede was de parkeerwachter niet vat-
baar dus pech, een bon. Niets aan te doen die 76 euro was ik kwijt. Al 
te vaak zie ik dat er auto’s op die plekken geparkeerd staan, die dus in 
overtreding zijn. 
Mensen wees gewaarschuwd de parkeerwachters nemen zo de zuur-
verdiende centjes van je af zonder blikken of blozen.
J. van Rijn, Castricum.

Cursusaanbod van Socius 
Regio - Dit najaar biedt Soci-
us weer een aantal interessan-
te cursussen aan. De cursus Ou-
ders van pubers is bedoeld voor 
ouders van pubers. Doel is meer 
inzicht te krijgen in de puberteit 
om daardoor anders met een pu-
berkind om te kunnen gaan. Aan 
de orde komen losmaking, het 
puberende brein, communica-
tie en opvoedingsstijlen. De zes 
bijeenkomsten vinden ‘s avonds 
plaats in Heemskerk, de start op  
dinsdagavond 8 november.
Voor vrouwen vanaf 55 jaar die 
willen leren om vriendschappen
te verbeteren of nieuwe vriend-
schappen te sluiten worden 
twaalf bijeenkomsten in Castri-
cum gegeven. De start van ‘Zin 
in Vriendschap’ is op dinsdag 25 
oktober.
Voor vrouwen die mishandeld 
zijn door hun partner id cursus 
‘Veilig en Krachtig’ bedoeld. Doel 
is veiliger en krachtiger in het ei-
gen leven staan en voorkomen 
dat wee dezelfde situatie ont-
staat. Deze cursus bestaat uit 

zeven bijeenkomsten in Heems-
kerk. De start is op woensdag-
ochtend 2 november. 
De cursus ‘Van Klacht naar 
Kracht’ is voor vrouwen die veel 
zorg hebben voor anderen en 
daarbij zichzelf voorbij lopen, 
waardoor spanningsklachten 
ontstaan. Doel is inzicht krijgen 
in waar de klachten vandaan ko-
men en het leven zo in te rich-
ten dat deze verminderen of ver-
dwijnen. De cursus omvat elf bij-
eenkomsten in Beverwijk, start 
op maandagochtend 24 oktober.

Het vinden van nieuw even-
wicht, waarbij het verlies een 
plaats krijgt in het dagelijks le-
ven en het leven weer wordt op-
gepakt. Dat komt aan de orde in 
de cursus ‘Omgaan met Rouw’ 
die bestaat uit tien bijeenkom-
sten in Beverwijk, start op dins-
dag 22 november. Geïnteres-
seerd? Meer informatie is te vin-
den op www.socius-md.nl. Of bel 
naar 088 - 88 76 900, of mailen 
info@socius-md.nl. 
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Dertigjarig bestaan!

Heel blij met Italiaans 
restaurant La Trattoria 
Castricum - Hij is nog steeds 
heel blij, Vito Romaniello van Ita-
liaans specialiteitenrestaurant 
La Trattoria dat dit jaar dertig 
jaar bestaat. Blij dat hij de stap 
heeft genomen een eigen res-
taurant te beginnen, allereerst in 
Bakkum waarna hij na drie jaar 
verhuisde naar hartje van Castri-
cum. Avond na avond is het res-
taurant goed gevuld met gas-
ten die genieten van een snelle 
pizza of van een uitgebreid Itali-
aans specialiteitenmenu. “Ik ben 
onze gasten heel dankbaar dat 
het restaurant zo succesvol is in 
Castricum”, aldus Vito.
 
De geur van balsamico en olijf-
olie van een kwaliteit die in Ne-
derland nauwelijks te vinden is. 
Of van verse rozemarijn, tijm, sa-

lie, basilicum en citroen. Dat zijn 
ingrediënten waarmee de ge-
rechten bereid worden in dit 
Italiaanse restaurant. Niet voor 
niets is de Italiaanse keuken we-
reldwijd het meest populair. Elke 
dag wordt verse vis, vlees, pas-
ta’s, pizza’s en salades op au-
thentieke wijze bereid. Restau-
rant La Trattoria is erkend door 
de prestigieuze ‘Alleanza Culina-
ria Ristoranti Italiani’. Dat bete-
kent dat La Trattoria een authen-
tieke Italiaanse gerechten ser-
veert van hoogwaardige kwali-
teit, gebruik maakt van Italiaan-
se basisingrediënten, een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding voert, 
een gastvrij onthaal, servicege-
richte bediening en een pretti-
ge ambiance biedt. Daarnaast 
is er een goed uitgebalanceer-

de Italiaanse wijnkaart. Genieten 
van de Italiaanse gerechten kan 
binnen of op het gezellige terras. 
Het restaurant is vanaf 13.00 uur 
geopend.
 
Zin in carpaccio van kalfsvlees 
met tonijnsaus, grote garnalen 
van de grill of dampende mines-
tronesoep? Of liever een van de 
vele soorten huisgemaakte pas-
ta’s, geserveerd met een smaak-
volle saus? Allebei kan natuurlijk 
ook. In Italië wordt immers ge-
start met een antipasto, gevolgd 
door een pastagerecht waarna 
het hoofdgerecht op tafel komt. 
Pasta al Parmigiano bijvoor-
beeld, het sterrencept van Vito. 
De pasta wordt aan tafel in Par-
mezaanse kaas geflambeerd met 
whisky. De raviolini in truffelsaus 

is een aanrader en de risotto met 
zeevruchten. Er is lamsbout in 
wijnsaus, zeetong in witte wijn 
en entrecote van de grill met bo-
ter en chianti, de verrukkelijke 
rode wijn uit Toscane. Een fees-
telijk dessert maakt de avond 
compleet. Er is vanzelfsprekend 
gedacht aan vegetariërs en kin-
deren komen hier volkomen aan 

hun trekken. Het is bovendien 
mogelijk gebruik te maken van 
de cateringservice die La Tratto-
ria biedt.  
Het adres is Dorpsstraat 40 in 
Castricum, tel.: 0251-652037. 
Het restaurant is alleen op dins-
dag gesloten. Reserveren is ge-
wenst. Kijk voor meer informatie 
op www.trattoria-castricum.nl.

Tons of Blues speelt in 
‘t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Op zondag 16 oktober 
treedt de band Tons of Blues op 
bij ’t Mirakel van Bakkum. Hier 
wordt maandelijks een blues ge-
presenteerd door verschillende 
muzikanten. Tons of Blues tim-
mert al enige jaren aan de weg. 
De muzikanten komen uit Am-

sterdam, Oegstgeest, Alkmaar 
en Tiel. Sinds 2007 is de Heems-
kerker Fons Duin als zanger toe-
getreden. Na het vertrek van vo-
rige zanger, Ton, heeft de band 
ervoor gekozen om de naam 
Tons of Blues te behouden.
Tons of Blues speelt een men-

geling van traditionele elektri-
sche blues, bluesrock en moder-
ne stadblues van uitsluitend ou-
de blueslegendes zoals Robert 
Johnson, Junior Wells en Sonny 
Boy Williamson.
De combinatie Hammond-pia-
nospel van Chretien Felser met 
dat van de bluesharp van René 
blijkt een prachtige aanvulling te 
zijn. Samenstelling van de band: 
Chretien Felser hammond/piano, 
Gerard Kortooms bas, Michael 
Rubinstein bluesharp, Gerard 
v.d. Hoorn drums en Fons Duin 
zang. Aanvang 15.30 uur. Vrij en-
tree. Daarna is het mogelijk een 
hapje te eten in dit gezellige res-
taurant aan de Heereweg 36 in 
Bakkum-Noord. 
Voor verdere informatie: www.
mirakelvanbakkum.nl of tel. 
0251-671353. Organisator Jos 
Zonneveld is te bereiken op tel.: 
06-22642024. 

Haarlem - Op zondag 16 okto-
ber is er van 9.00 tot 16.30 uur 
een grote vlooienmarkt in het 
Kennemer Sport Center bij de 
IJsbaan te Haarlem. Liefhebbers  
kunnen urenlang rondsnuffelen 
bij ruim 300 kramen, bomvol met 
de meest uiteenlopende tweede-
hands spullen. In de loop der tijd 

Vlooienmarkt is deze Van Aerle’s vlooienmarkt 
in de Kennemer Sporthal uitge-
groeid tot een van de populairste 
in Noord Holland. 

Neem voor meer informatie con-
tact op met Van Aerle, tel. 0492-
525483 of 06-53848622, e-mail 
vanaerle@chello.nl of kantoor@
vlooienmarkten.nl. Zie ook www.
vanaerlebv.nl.

Het leven is vurrukkulluk
Castricum - Nederland Leest 
is een nationale leescampagne. 
Vanaf vrijdag 21 oktober kunnen 
betalende leden van Bibliotheek 
Kennemerwaard het boek ‘Het 
leven is vurrukkulluk’ van Rem-
co Campert gratis afhalen, zo-
lang de voorraad strekt Liefheb-
bers van dit boek kunnen zich 
inschrijven voor een eenmalige 
leeskring en deelnemen aan de 
discussieavond rond het boek. 
Woensdag 16 november komt 
Corien Hildenbrant naar Castri-
cum voor de leeskring die om  
20.00 uur begint. Toegang 6 eu-
ro, bibliotheekleden 5 euro. 

Vol programma Bakkerij

Castricum - Speciaal voor De 
Bakkerij zullen de voormannen  
van surfband the Phantom Four, 

een exclusief semi-akoestisch 
optreden verzorgen. Op het Ui-
tjebakfestival hebben ze al een 

voorproefje gegeven. Nu komen 
ze vrijdag 14 oktober in de Bak-
kerij met een volledige set. Als 
voorprogramma komt Moscow 
Express, een band uit Rotterdam. 
Zaterdag 15 oktober komt het 
Spoetnik Orkestar naar Castri-
cum met speciale gasten uit Ca-
nada: the Toy Boats. 

Spoetnik Orkestar is een acht-
koppige band uit Alkmaar die 
een mix van Oost Europese folk 
speelt. Donderdag is het vanaf 
20.00 uur weer tijd voor de we-
kelijkse open ‘mic-night’. Zondag 
16 oktober wordt de film Claus-
trofobia van regisseur Bobby 
Boermans vertoond vanaf 20.00 
uur. De Bakkerij is te vinden aan 
Dorpsstraat 30 in Castricum. 
De zaal opent vrijdag en zater-
dag om 21.00 uur. De entree be-
draagt vrijdag 5,00 en zaterdag 
4,00 euro. 

Waterakkers behaalt voor tiende 
keer Keurmerk Veilig & Schoon
Heemskerk -Zwembad de Wa-
terakkers heeft op 7 oktober 
voor de tiende keer het Keur-
merk Veilig & Schoon binnen-
gehaald. Hiermee is de Waterak-
kers het eerste zwembad in Ne-
derland dat voor de tiende ach-
tereenvolgende keer dit keur-
merk heeft weten te bemachti-
gen. Het keurmerk is een instru-
ment tot verbetering van kwali-
teit, veiligheid en hygiëne in de 
Nederlandse zwembaden. Met 

het keurmerk geeft de zwem-
badbranche gehoor aan wen-
sen en eisen die klanten, eige-
naren, management en overhe-
den stellen aan zwembaden. De 
betrouwbaarheid van het keur-
merk is gewaardeerd op 9,4 door 
ConsuWijzer, het informatieloket 
voor consumenten van de over-
heid. Nederland telt ruim 1.500 
zwembaden. In totaal zijn er 211 
zwembaden met het Keurmerk 
Veilig & Schoon.
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Jan Deckwitz exposeert 
Uitgeest - In galerie LEM Ex-
posities aan de Hogeweg 92a in 
Uitgeest is een tentoonstelling te 
zien van schilderijen en tekenin-
gen van Jan Deckwitz. Het ge-
toonde werk is een keuze uit wat 
hij de afgelopen jaren heeft ge-
schilderd. Kenmerkend voor zijn 
manier van werken is dat er wel 
sprake is van een zekere figura-
tie, maar tevens van een hoge 
mate van abstractie.
De manier van schilderen ver-
toont een los handschrift dat 
leidt tot een ver doorgevoerde 
schetsmatigheid. Dit verleent de 

schilderijen een grote mate van 
luchtigheid. De titels die aan de 
werken gegeven zijn verwijzen 
naar onderwerpen als megali-
tische bouwwerken uit de pre-
historie, landschappen en stille-
vens.
Wat kleurgebruik betreft zijn al-
le schilderijen monochroom. Dat 
wil zeggen dat elk schilderij be-
staat uit schakeringen van één 
kleur. De kleuren zijn nooit puur 
gebruikt maar altijd gedempt.
LEM Exposities is geopend op 
woensdag, zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur. 

Superhelden openen 
Kinderboekenweek
Uitgeest - Vorige week maan-
dag werd het schoolproject ‘Su-
perhelden’ van de Binnenmeer-
school in het kader van de Kin-
derboekenweek 2011 geopend 
door de brandweer van Uitgeest. 

Deze ‘helden’ haalden alles uit 
de kast om de leerlingen te laten 
zien wat het inhoudt om brand-
weerman of brandweervrouw te 
zijn. En de leerlingen? Die waren 
onder de indruk. 

FC Uitgeest schiet, maar niet in de roos
Uitgeest - Trainer Jurg Bosman 
stond er na afloop beteuterd bij. 
Ja, wat moest hij ervan zeggen? 
Kansen genoeg maar geen doel-
punten, terwijl Vitesse’22 aan 
anderhalve kans genoeg had om 
één keer te scoren. Dat was pre-
cies voldoende om met de 0-1 
overwinning naar huis te gaan 
in een derby die verder niet veel 
bood of het moet de stortvloed 
aan doelrijpe kansen van FC Uit-
geest zijn geweest.
Het was de eerste keer dat FC 
Uitgeest kon aantreden op de 
vernieuwde grasmat van het 
hoofdveld. FC Uitgeest begon 
zonder de geblesseerde Bart 
Meijland en Stefan Winter aan 
de wedstrijd. Verassend had Jurg 
Bosman gekozen voor de pas 
17-jarige junior Kick Smit op de 
plaats van Bart Meijland. FC Uit-
geest begon sterk aan de wed-
strijd. Zo waren er in de eerste 
minuten al direct kansen voor 
Remco van Boxtel en dacht het 

publiek al te kunnen juichen na 
een volley van Pim Molenaar, 
maar helaas bleek het opbollen-
de net niet aan de binnenkant 
veroorzaakt te zijn door de bal 
maar aan de buitenkant. Geen 
doelpunt dus. In de 16e minuut 
leek de verdiende voorsprong er 
dan toch te komen maar alleen 
voor keeper Hans Veldt schoot 
John den Nijs de bal over het 
doel. Dan de 24e minuut. De eer-
ste halve kans voor Vitesse’22, 
Joost de Jong die net te laat is 
om het strakke schot van Men-
no Peters te blokken en pardoes 
ligt de bal achter Keeper Erik Al-
ders die vorig jaar overigens nog 
het doel van de Castricummers 
verdedigde. 0-1. In de 39e mi-
nuut een prachtige voorzet van 
de sterk spelende Joost de Jong 
op de goed spelende Kick Smit, 
die de bal in één keer uit de 
lucht plukte, maar de sterk kee-
pende Veldt op zijn weg vond. De 
41e minuut een lange voorzet, 

Bart Janssen die overal boven-
uit toornt, de bal buiten het be-
reik van de keeper met zijn hoofd 
naar beneden slaat maar tot zijn 
afgrijzen de bal tegen de paal 
ziet belanden. De 43ee minuut. 
Een chaos voor het doel van Vi-
tesse maar geen doelpunt. De 
44e minuut. Kans voor Kick Smit 
en in de 45e minuut uiteindelijk 
nog een schot van Pim Molenaar 
dat van de lijn wordt gehaald. 
De tweede helft bood beduidend 
minder vermaak. Vitesse”22 
deed niet anders dan met man 
en macht de voorsprong verde-
digen en slaagde er steeds be-
ter in om het aanvalsspel van 
FCU te ontregelen. Symbolisch 
is de laatste echte kans van de 
wedstrijd. Een strakke voorzet 
die precies achter de uitkomen-
de keeper valt, er is een goed in-
komende Joost de Jong die ver-
volgens de bal volledig verkeerd 
raakt zodat de nul op het score-
bord blijft staan. 

Voor informatie:
www.golfbaanspaarnwoude.nl

Uitgeest - Niet iedereen weet  
wat te doen als iemand op een 
roestige spijker/glas is gaan 
staan, brandwonden heeft op-
gelopen of een hartaanval krijgt.

EHBO-cursus Men zou natuurlijk een EHBO- 
cursus kunnen volgen. Uitgeest 
heeft een actieve vereniging. De 
cursus start in november bij vol-
doende deelname. Deze wordt 
gegeven op de maandagavond 
in de oude brandweerkazerne 

aan de Molenwerf. De kosten 
zijn 135,00 euro. Dit is voor de 
gehele cursus plus examen in-
clusief koffie of thee. Veel ziek-
tekostenverzekeraars vergoeden 
hiervan 75%. Inschrijven kan via 
ehbouitgeest@gmail.com. 

Workshop assertiviteit
Uitgeest - In de bibliotheek is 
op woensdag 26 oktober een 
workshop over assertiviteit. 
Mensen bij wie assertief reage-
ren niet vanzelf gaat, voelen zich 
vaker schuldig, minderwaardig, 
of somber. 
Dat levert ze onnodig veel span-
ning en stress op. Terwijl er heel 
goed te werken is aan de vaar-
digheden waarmee  men zich 
assertiever opstelt. ‘Hoe zeg ik 
wat ik wil?’ is het thema van de-
ze workshop. Deze wordt gege-

ven door Moni Hanasbei, pre-
ventiemedewerker van Context 
(voorheen GGZ preventie). 
De workshop is een éénmalige, 
informatieve bijeenkomst van 
twee uur. 

Na het volgen van deze work-
shop is het mogelijk om een trai-
ning te volgen. Aanvang 19.30 
uur. Toegang: 2,50 euro, met bi-
bliotheekpas 2,00 euro. Reserve-
ren bij de klantenservice van één 
van de bibliotheekvestigingen.
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Die Fremde op vrijdag 
14 oktober in Filmhuis
Uitgeest - Umay (Sibel Kekilli), 
een jonge Turks-Duitse vrouw, 
leeft met haar man en zoontje 
in Istanbul. Het is een ongeluk-
kig huwelijk en Umay vlucht met 
haar kind naar Berlijn waar haar 
ouders wonen. Hoewel ze weet 
dat haar scheiding bij haar fami-
lie gevoelig zal liggen hoopt ze 
toch op steun en begrip.
Feo Aladag, bekend van haar be-
kroonde regiedebuut ‘Gegen die 
Wand’, levert met ‘die Fremde’ 

weer een ijzersterk meeslepend 
sociaal drama af met mooie ron-
de karakters. De film werd niet 
voor niets de Duitse inzending 
voor de Oscar en won diverse 
prijzen op internationale filmfes-
tivals. 
De film begint om 20.15 uur, toe-
gang vijf euro inclusief  koffie 
vooraf. Kaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139, 
Uitgeest.

Clubnight met B-Funky
Uitgeest - Zaterdag 15 okto-
ber vindt in discotheek Bobby’s 
Uitgeest de tweede editie plaats 
van de B-Funky clubnight. In de 
jaren tachtig, toen de house-mu-
ziek evolueerde, werd B-Funky 
geïnspireerd door de opzwepen-
de, energieke en funky platen 
die gedraaid werden door dj’s in 
toonaangevende clubs over de 
hele wereld. B-Funky realiseer-
de zich op dat moment dat al-
les wat hij nodig zou hebben om 
een menigte op te zwepen, twee 
draaitafels, een mixer en een in-
drukwekkende collectie van fun-

ky house-platen zou zijn. Gebo-
ren onder de rook van Amster-
dam, heeft hij altijd dicht bij het 
kloppende hart van de house-
muziek gezeten. Dit is de plek 
waar B-Funky zich onderscheid-
de als dj en setlist-samenstel-
de die worden gekenmerkt door 
een stijlvolle mix van uplifting 
beats en een funky twist. 

De B-Funky clubnight is van 
23.00 tot 5.00 uur. Entree 6 euro, 
met membercard voor 24.00 uur 
gratis. Minimale toegangsleeftijd 
is zestien jaar. 

Uitgeest - Het mooie weer op 
het vakantieadres van Jan Klaas-
sen en Katrijn is bijna op en ze 
kunnen dan ook niet wachten 
om weer naar de poppenkast 
van Kindervreugd te komen. Na-
tuurlijk hebben ze veel te ver-
tellen. En misschien zijn er nog 
wel meer bekenden die dit sei-
zoen een bezoekje aan de speel-
tuin brengen. 

Poppenkast
De eerste voorstelling is op za-
terdag 15 oktober om 14.00 uur. 
De toegang voor kinderen van 
leden is gratis en voor niet-leden 
een euro. In de pauze is er voor 
de kinderen gratis een bekertje 
limonade. 

Herfststukje
Op woensdag 19 oktober om 
14.00 uur kunnen kinderen van 
vier tot zes jaar onder begelei-
ding weer herfststukjes maken 
in de speeltuin. Voor materiaal 
wordt gezorgd, maar wie zelf leu-
ke dingen zoals dennenappels of 
eikeltjes heeft, mag die natuur-
lijk ook meenemen. Leden mo-
gen gratis naar binnen en niet-
leden betalen twee euro. Voor 
meer informatie www.speeltui-
nuitgeest of stuur een mail naar 
info@speeltuinuitgeest.nl. 

Jan Klaassen is 
weer terug!

Uitgeest - Zondagavond rond 
23.00 uur heeft er een inbraak 
plaatsgevonden in een loods aan 
de Molenwerf. Het inbraakalarm 
was afgegaan, waarna de eige-
naar poolshoogte was gaan ne-
men. Toen hij constateerde dat 
er werkelijk ingebroken was, 
alarmeerde hij de politie. 

In de omgeving zijn geen ver-

Politie zoekt getuigen inbraak
dachten meer aangetroffen. De 
politie is een onderzoek ge-
start naar de inbraak. Mensen 
die mogelijk iets gezien hebben 
worden verzocht zich te melden 
bij de politie. Ook informatie van 
rondhangende- of rijdende per-
sonen kan waardevol zijn voor 
het onderzoek. Er kan gebeld 
worden met de politie in Uitgeest 
via tel.: 0900-8844.

Uitgeest - Op 18 oktober wordt 
de thema-avond van de K.V.B. 
verzorgd door de Politie Kenne-
merland. Aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden zal verduidelijkt 
worden, hoe oplichters te werk 
gaan. En natuurlijk zullen pre-
ventietips worden gegeven om 
hier geen slachtoffer van te wor-
den. 
De thema-avond vindt plaats in 
De Zwaan en begint om 20.00 
uur. 

Politie op thema-
avond van K.V.B.

Week van de opvoeding
Uitgeest - Van 10 tot 17 okto-
ber is het de landelijke Week van 
de Opvoeding. Ook in Uitgeest 
zijn  activiteiten georganiseerd, 
die voor alle ouders toeganke-
lijk zijn. 
Donderdag 13 oktober van 19.30 
tot 21.30 uur is er een ouder-
avond waarbij gesproken wordt 
over internetgebruik en cyber-

pesten. Locatie: Basisschool De 
Paltrok, Wiekenlaan 2 Aanmel-
den via info@cjgijmond.nl. 
Vrijdag 14 oktober is er van 9.00 
tot 11.00 uur opvoedspreek-
uur van een pedagoog voor ou-
ders van 0-19 jarigen. Locatie: 
Gezondheidscentrum Waldijk, 
Graskamplaan 11. Aanmelden 
hiervoor is niet noodzakelijk.

Spitsstroken A9 Alkmaar-
Uitgeest zijn in gebruik
Uitgeest - Rijkswaterstaat heeft 
donderdag de spitsstroken A9 
Alkmaar - Uitgeest in gebruik 
genomen. ‘s Ochtends was de 
spitsstrook richting Haarlem 
voor het eerst geopend voor het 
verkeer. ‘s Avonds volgde de 
spitsstrook in de richting Alk-
maar. Tijdens de openstelling 
van de spitsstroken kan het ver-
keer gebruik maken van drie in 
plaats van twee rijstroken.
Tussen Alkmaar en Uitgeest zijn 

spitsstroken aangelegd in bei-
de richtingen. De spitsstroken 
op de A9 tussen Alkmaar en Uit-
geest zorgen voor een verkorting 
van de reistijd met ongeveer 25% 
in de ochtendspits en 15% in de 
avondspits.
Het aanleggen van de spitsstro-
ken is gecombineerd met groot-
schalig onderhoud. Het onder-
houd bestond uit het vervangen 
van het asfalt, de verlichting, be-
wegwijzering en geleiderails.

Regio - Op zondag 16 okto-
ber is er in luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis een lezing over de 
luchtoorlog boven IJmuiden. Tij-
dens deze lezing worden origi-
nele foto’s en filmbeelden ge-
toond van aan Geallieerde aan-
vallen op de Schnellbootbunkers 

Lezing over luchtoorlog
en de verdere gebeurtenissen in 
IJmuiden en omgeving. De lezing 
wordt gegeven door Hans Nauta, 
die zeer deskundig is op dit ge-
bied. De lezing begint om 14.00 
uur. Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis is te vinden op de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk.

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL   

DE HELE WEEK SMULLEN….!!
Een echte verrassing bij ko�  e en thee…..
Van woensdag t/m woensdag:

CHOCOLADE BOTERPUNTEN
heerlijk…. van € 3,75 nu 4 stuks € 2,50 !!
Dit weekend:

SPECULAAS STAAF
met roomboter amandel van € 4,75 voor € 3,95 !!

www.bakkerijputter.nl

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

NIEUW
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Helden op bezoek bij 
de Augustinusschool
Castricum - Vol ontzag keken 
de kinderen van groep 1/2 en 3 
van basisschool de Augustinus 
op naar hun helden: de vrijwillige 
brandweer van Castricum. In het 
kader van de Kinderboekenweek 
met het thema Superhelden, wa-
ren zij afgelopen vrijdag uitgeno-
digd voor een demonstratie.
Nadat ze allemaal even in de 
brandweerauto plaats mochten 
nemen, was dan het moment 
aangebroken voor het mooi-

ste onderdeel: spuiten met de 
brandweerslang! 

De kinderboekenweek duurt nog 
tot donderdag 13 oktober. De 
Augustinusschool sluit de boe-
kenweek op die dag af met een 
boekenmarkt en tentoonstel-
ling van 17.00 uur tot 18.30 uur 
waarbij alle ouders uitgenodigd 
zijn om het werk van de kinderen 
rondom het thema ‘Superhelden’ 
te bewonderen. 

Heiloo in da Hood met Ameri-
kaanse hiphoptopper Sixman
Heiloo - Poppodium Buk Buk 
organiseert vrijdag 14 oktober 
een nieuwe hiphophappening 
met als naam Heiloo in da Hood. 
Dit evenement wordt op groot-
se wijze afgesloten door de be-
kende Amerikaanse hiphopper 
Sixman. In het voorprogramma 
onder andere een act Wesley 
Reyes, het talent uit Heiloo. De 
deur gaat open om 21.00 uur en 
de entree is 7 euro.  

Castricum - Castricum105 start 
donderdag 13 oktober om 20.00 
uur met een nieuw programma: 
‘Soul Parade’.
Om de week wordt er een uur 
lang de beste soul en funk van 
nu en de afgelopen 50 jaar ge-
draaid. Zowel bekende als min-
der bekende artiesten zijn te ho-
ren. Daarnaast is er extra aan-
dacht voor nieuwe releases en 
re-issues. De presentatie wordt 
verzorgd door Laurens Gischler.
Castricum105 is te beluisteren 
in de ether op 105.0 FM en op 
de kabel op 104.5 FM in Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. En ook op internet, via: www.
castricum105.nl .

Soul Parade op 
Castricum105

Struinen door 
de duinen

Castricum - Op zondag 16 ok-
tober kunnen belangstellen-
den onder leiding van Hermine 
Smit, gids van IVN Midden Ken-
nemerland lekker ‘struinen door 
de duinen’. Wat valt er allemaal 
te zien in de herfst? Welke pad-
denstoelen groeien er? Wat kan 
je eten in het bos en hoe berei-
den de dieren en de natuur zich 
voor op de winter? Zijn er die-
rensporen te vinden? Een span-
nende ‘struintocht’ voor jong en 
oud. Deelnemers kunnen zich 
aanmelden bij de receptie van 
Duincamping Geversduin. Ver-
trek vanaf de receptie om 13.00 
uur vanaf de receptie. (Foto Her-
mine Smit).

Stemmen op omgevingsfoto’s
Castricum - Tot en met 26 ok-
tober kunnen alle inwoners van 
de gemeente Castricum hun 
stem uitbrengen op een aantal 
fraaie foto’s die de verschillen-
de kernen verbeelden. Het Eco-
nomisch Platform Castricum legt 
drie foto’s per kern drie weken 
lang voor aan de inwoners. De 
winnende foto’s – per kern één 
– worden later dit jaar afgebeeld 
bij de entree van de kernen, op 
de  zogenaamde ‘komborden’.
Het kombord is het verkeers-
bord dat de entree van de ge-
meente markeert. Naast een fo-
to per kern blijven natuurlijk de 
naam van de woonkern, de ge-
meentenaam en het 50 km-bord 
op dit portaal. Op het kombord 
zal verder het woord ‘heerlykhyd’ 
te zien zijn, waarmee wordt ge-
refereerd aan de geschiedenis 
van de vijf woonkernen. Met uit-
zondering van De Woude zijn al-
le kernen een voormalige ‘heer-
lykhyd’.
Onder deze vlag van de Heer-
lykhyd is het Economisch Plat-

form in de gemeente bezig met 
het bundelen van bestaande en 
nieuwe initiatieven die zich rich-
ten op de mooie kanten van on-
ze woonkernen, de rust, ruim-
te en landschappelijke schoon-
heid. De gemeente Castricum 
heeft samen met alle economi-
sche partijen het beleidsplan 
‘Kwaliteitsimpuls Economie Cas-
tricum’ opgesteld. Aan het be-
leid is ook een jaarlijks uitvoe-
ringsprogramma gekoppeld. Ge-
meente en vertegenwoordigers 
van de economische partijen, 
verenigd in het Economisch Plat-
form, zorgen voor de uitvoering 
ervan. Het project ‘markering en-
trees’ is één van manieren waar-
op het Economisch Platform al 
het moois van de gemeente be-
ter voor het voetlicht wil bren-
gen.
Belangstellenden kunnen via de 
homepage van de website (www.
castricum.nl) hun voorkeurstem 
uitbrengen. De winnende foto’s 
worden begin november gepre-
senteerd.

Superhelden op De Klimop
Castricum - Op woensdag 5 
oktober verschenen er plotse-
ling allemaal Superhelden op De 
Klimop. Niet alleen Koen Kampi-
oen,  maar ook Mega-Mindy, Pi-
pi Langkous, Superman en zelfs 
Superwoman kwamen vertellen 
over hun heldhaftige daden. De 
kinderen waren erg onder de in-
druk van hun verhalen en som-

migen meenden toch wel hun juf 
of meester te herkennen. Aanlei-
ding voor dit alles was de start 
van de Kinderboekenweek die 
dit jaar ‘Superhelden’als the-
ma heeft. Na deze spectaculai-
re opening begonnen de kinde-
ren met veel enthousiasme aan 
de activiteiten rond de Kinder-
boekenweek.

Keep Talking op Castricum105
Castricum - Vanaf 15 oktober is 
een nieuw radioprogramma voor 
jongeren op Castricum105 te be-
luisteren: Keep Talking. In dit 
programma hoort men de bes-
te muziek, bandjes uit Castricum 
en jongeren die iets bijzonders 
doen of gedaan hebben.
Wie in een band speelt of iets 
bijzonders doet of gedaan heeft 
kan dit laten weten via Twitter via 
@keeptalking105 of mailt naar 
keeptalking@castricum105.nl  
De eerste uitzending van Keep 

Talking vindt plaats op zaterdag 
15 oktober tussen 19.00 uur en 
21.00 uur. Presentatie is in han-
den van Taco Blauw, Maarten 
Glorie en Janne Nierop.

Castricum 105 is te ontvangen 
in de ether op 105,0FM, op de 
kabel voor Castricum en Bak-
kum op 104,5FM en voor Lim-
men, Akersloot en De Woude 
op 89,0FM. De uitzendingen zijn 
wereldwijd te beluisteren via in-
ternet op www.castricum105.nl.

Expositie Hans Kaan-
dorp in ‘t Praethuys

Limmen - De hele maand  ok-
tober exposeert de in Limmen 
wonende Hans Kaandorp in ’t 
Praethuys, Westerweg 50 in Alk-

maar. Zijn werk voor deze ex-
positie bestaat uit schilderijen 
in acryl en enkele beeldjes van 
speksteen. 
De aanleiding voor deze expo-
sitie is het overlijden van zijn 
vrouw Joke aan kanker in sep-
tember 10 jaar geleden. “Ik vind 
het een mooi moment om op de-
ze manier even extra stil te staan 
en te gedenken”, zegt hij. “Daar-
naast is het, hoe dubbel het ook 
mag klinken, haar ziek-zijn ge-
weest die mij aan het schilderen 
heeft gezet”. De onderwerpen 
van het tentoongestelde werk 
zijn nogal divers, landschap-
pen, bloemen, abstract en enke-
le technische schetsen.
Openingstijden maandag t/m 
donderdag van 10.00 tot 16.30 
uur. Zie voor meer informatie op 
onze vernieuwde website www.
praethuys.nl.

Castricum - De werkgroep 
Heemskerk van de stichting Ter-
re des Hommes organiseert in 
de week van 24 tot en met 29 
oktober een huis-aan-huis-col-
lecte in Castricum, Akersloot en 
Limmen. 
Op dit moment zijn 92 mensen 
bereid gevonden voor Terre des 
Hommes te collecteren. Wie ook 
een wijk wil lopen, kan contact 
opnemen met Inge Klaassen, tel. 
06-46197533.

Voor meer informatie kan men 
terecht bij mevrouw Popma, Jan 
Ligthartstraat 157, Heemskerk, 
tel. 0251–235571.

Collecte Terre 
des Hommes
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Uiting-praktijk bestaat vijf jaar en 
het Spiritueel Centrum een jaar!

Uitgeest - Deze maand is het 
vijf jaar geleden dat de Uiting-
praktijk op de Populierenlaan 
68 de  deur opende in Uitgeest. 
Eigenaresse, Ingrid Uitendaal, 
startte de praktijk met drie vor-
men van natuurlijke geneeswij-
zen. reiki, kristaltherapie en au-
ra/chakra-healing. Drie energe-
tische behandelingen waarbij 
gewerkt wordt met de energie 
van de mens (en dier).

Inmiddels is het aanbod van the-
rapieën uitgebreid met onder 
andere Sabaaydi-massage, di-
verse voetmassages, oorkaars-
therapie en vanwege haar eigen 
hoge sensitiviteit, spirituele be-
geleiding voor hoog sensitieve 
volwassenen en kinderen.
Daarnaast is er een ruim pakket 
van gezondheids-edelstenen en 
aanverwante/spirituele artikelen 
in de praktijk aanwezig en wor-
den er vele cursussen en work-
shops gegeven zoals reiki- en 
meditatiecursussen. “Veel men-
sen hebben de afgelopen jaren 
ontdekt hoeveel baat ze kunnen 
hebben bij de energetische be-
handelingen en ze komen dan 
ook vanuit heel Nederland naar 
Uitgeest”, vertelt Ingrid enthou-
siast. “Mensen met chronische 
pijn, vermoeidheid, slaapproble-
men en allerhande fysieke klach-

Hermien de Waard leest 
voor uit ‘Bang mannetje’
Castricum - Aanstaande za-
terdag als de kinderboeken-
week ten einde raakt, leest Her-
mien de Waard het onvolpre-
zen prentenboek ’Bang manne-
tje’ voor met behulp van vertel-
platen. In dit verhaal moet bang 
mannetje naar een boom toe rei-
zen om van zijn angsten af te ra-
ken, maar hij maakt onderweg 
zoveel angstige momenten mee 
dat hij al zijn angsten eigenlijk al 
zelf overwon.

Het zijn doorlopende vertellin-
gen van 10.00 tot 12.00 bij de 
kinderboeken van Boekhan-
del Laan op de Burgemeester 

Mooijstraat 19 in Castricum. Kijk 
voor meer informatie op www.
boekenwerkplaats.nl.

ten hebben ervoor gezorgd dat 
het klantenbestand inmiddels is 
uitgegroeid tot ruim vijfhonderd 
dankzij mond-tot-mondrecla-
me!” De Uiting-praktijk is aan-
gesloten bij de N.O.A.G., Neder-
landse Orde Alternatieve Gene-
zers, zodat veel ziektekostenver-
zekeraars  de behandeling gro-
tendeels vergoeden.

In 2006 startte de praktijk aan 
de Populierenlaan 68 met alleen 
de behandelruimte. In 2009 is de 
praktijk uitgebreid met een rui-
me meditatieruimte waar ook 
cursussen en workshops gege-
ven worden. Vanwege de drukte 
is Ingrid in oktober 2010 samen 
met Sigrid Beentjes het Spiritu-
eel Centrum Uitgeest gestart. Si-
grid is magnetiseur, tarotiste en 
esoterica. Zij houdt consult in de 
meditatieruimte van de praktijk. 

Sigrid: “Mensen kunnen bij het 
Spiritueel Centrum Uitgeest te-
recht voor allerlei cursussen zo-
als reiki 1-2-3, leren medite-
ren, kristaltherapie, tarot en ve-
le workshops zoals leren magne-
tiseren, engelen, vital feet bowl-
massage, oorkaars-therapie en 
verschillende creatieve work-
shops zoals een sjamanenratel 
maken of eigen inzichtkaarten.
Daarnaast worden er regelma-
tig lezingen gehouden en is er 
een keer per maand een spiritu-
eel café, waar met een kop kof-
fie/thee gesproken wordt over 
allerlei spirituele onderwerpen.” 
Op 23 oktober staan de Uiting-
praktijk en het Spiritueel Cen-
trum Uitgeest op de Paranor-
maal & Wellnessbeurs in Alk-
maar op de Koelmalaan 310 van 
11.00 tot 17.00 uur. Hier kan men 
in een proefbehandeling ervaren 
wat ondermeer een energetische 
behandeling kan doen tegen een 
kleine vergoeding. Entreevan de 
beurs is zes euro. Bij de praktijk 
kan men een kortingsbon opha-
len waardoor de entreekosten 
nog slechts 4,50 euro bedragen. 
Kijk ook eens op www.uiting-
praktijk.nl en www.spiritueelcen-
trum-uitgeest.nl. Een afspraak 
maken kan telefonisch: Ingrid 
Uitendaal 0251-750792 of met 
Sigrid Beentjes 06-53414156. 

Griekse avond met live-
muziek in Ola Kala

Castricum - De herinnering 
aan een zonovergoten vakan-
tie in Griekenland. De warm-
te, de geur van de Griekse keu-
ken, de sfeer... Het komt allemaal 
terug tijdens het dans- en mu-
ziekfeest dat wordt gehouden in 
Grieks restaurant Ola Kala op de 
hoek van de Dorpsstraat en Bur-
gemeester Mooijstraat. Dit zon-
nige Griekse feestje vindt plaats 
op zaterdag 22 oktober vanaf 
19.00 uur. 

Plan is om regelmatig Griekse 
avonden te organiseren. De in-
formatie is te vinden op de fraaie 
website www.olakala.nl. “Wij wil-
len proberen elke laatste zater-
dag van de maand een muziek-
groep uit te nodigen”, vertelt 

gastheer Kostas Zafeiroudis. 
Nieuw is ook dat liefhebbers van 
de Griekse keuken gerechten af 
kunnen halen. Rijkgevulde pita-
broodjes bijvoorbeeld, gerechten 
van de grill, tzatziki, of spana-
kotiropita; een hartige taart met 
bladerdeeg, spinazie en scha-
penkaas. Ter kennismaking kan 
men nu een giros-schotel afha-
len voor maar 11,00 euro. 
“Natuurlijk blijft onze topper de 
mezes”, vervolgt Kostas. “Dat zijn 
verschillende warme en koude 
delicate gerechten. Wij schen-
ken ook goede Griekse wijnen, 
waardoor onze gasten verzekerd 
zijn van een heerlijk avondje uit.” 
Reserveren is alleen telefonisch 
mogelijk tijdens de openingstij-
den op 0251 651077.

Castricum - Afgelopen week 
vond voor de zestiende keer de 
uitreiking van de Vitae Talent 
Awards plaats. 
Na een spannende selectiepro-
cedure bleven er in de categorie 
Management & Office Support 
vijf genomineerden over. 

Marieke Rietveld uit Castricum 
stak er volgens de vakjury met 

Nooit meer moe dankzij Marieke
kop en schouders bovenuit en 
sleepte de Management & Offi-
ce Support Talent Award 2011 en 
een reischeque ter waarde van 
750 euro in de wacht. 

Marieke werkt als secretares-
se voor Fred Aarsen van Salmay 
communicatie. “Sinds Marieke 
voor me werkt ben ik nooit meer 
moe”, aldus Fred.

Afvalheffing kan 6,6% omlaag
Castricum - Door een pakket 
aan maatregelen kan de afvalin-
zameling goedkoper. Vooral door 
meer afvalscheiding en slimmer 
inzamelen kan een besparing 
worden gehaald van 6,6% en dat 
scheelt de inwoner hetzelfde in 
de afvalstoffenheffing. Castri-
cummers doen overigens al heel 
behoorlijk aan afvalscheiding: 
52% wordt gescheiden aange-
boden, tegen gemiddeld 45% in 
vergelijkbare gemeenten. 

Het college biedt de gemeen-
teraad het Afvalbeleidsplan aan 
en stelt daarin allerlei maatrege-
len voor. 

Het plaatsen van kroonringen 
in de gehele gemeente waar de 
plastic zakken op de inzameldag 
aan gehangen kunnen worden 
bijvoorbeeld, het houden van 
sorteeranalyses om na te gaan 
in hoeverre er afvalstoffen wor-
den weggegooid die eigenlijk 

apart moeten worden aangebo-
den, het bestickeren van de mi-
nicontainers met de registratie 
van adres, opstelplaats, en bar-
code, aanschaf van extra pers-
apparatuur op het afvalbrengde-
pot en het herhalen van een ac-
tie met compostvaten.
Door dit alles kan de afvalstof-
fenheffing volgend jaar al om-
laag, met afhankelijk van de 
grootte van het huishouden bij-
na 15 euro tot bijna twee tientjes.
De raad behandelt het afvalbe-
leidsplan 27 oktober. 
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Al wandelend genie-
ten van de natuur
Castricum - Wie wil genieten 
van de natuur rondom Castricum 
kan deelnemen aan korte en/of 
lange wandeltochten georga-
niseerd door de Stichting Wel-
zijn Castricum. De lange wan-
deltochten van 15 kilometer vin-
den tweewekelijks op de woens-
dag op elke even week plaats. 
Het vertrek is om 10.00 uur van-
af Station Castricum bij de kaart-
jesautomaten. De groep wande-
laars voor de 6/7 kilometerwan-
deling vertrekt tweewekelijks op 
de woensdag op elke oneven 
week om 10.00 uur vanaf Be-

zoekerscentrum De Hoep aan de 
Zeeweg in Bakkum.
Informatie over de wandelingen 
kan worden verkregen bij bege-
leider Rinus Vink, telefoon 0251 
652016. Men kan zonder opga-
ve aan de korte en lange toch-
ten deelnemen. Er zijn geen kos-
ten aan de wandelingen verbon-
den, eventuele consumpties on-
derweg zijn voor eigen rekening. 
Voor algemene informatie kan 
gebeld worden met de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251-656562, of via de e-mail: 
info@welzijncastricum.nl.

Vitesse gelukkige win-
naar van streekderby 
Castricum - In de eerste fa-
se van de wedstrijd waren bei-
de ploegen nog zoekende. Lang-
zamerhand begon Uitgeest de 
wedstrijd naar zich toe te trek-
ken, maar toch was het Vitesse 
dat halverwege de eerste helft 
toesloeg. Robin Bakker, die tot 
dat moment weinig in het spel 
was betrokken, speelde op de 
linkerkant zijn directe tegen-
stander uit en zijn harde voor-
zet kwam voor de voeten van 
Menno Peters. Zijn eerste in-
zet werd nog geblokt maar toen 
de bal opnieuw voor zijn voeten 
kwam haalde hij hard en doel-
treffend uit: 0-1. Uitgeest leek 
door die achterstand wat aange-
slagen en het duurde tot een mi-
nuut of 10 voor rust voordat het 
team de klap weer echt te boven 
was. Maar die laatste minuten 
voor rust was het billen knijpen 
voor iedereen die uit Castricum 
kwam. Diverse grote mogelijkhe-

den deden zich voor, maar met 
meer geluk dan wijsheid hield 
Hans Veldt zijn doel schoon.
Ook het begin van de tweede 
helft was Uitgeest duidelijk de 
betere partij, mede omdat Vi-
tesse nauwelijks bij machte was 
om de bal in de ploeg te hou-
den. Maar na een kwartier eb-
de het overwicht langzaam weg, 
en werd het een wat rommelige 
wedstrijd. Toch bleven de beste 
kansen weer voor de thuisploeg, 
maar die werden of gemist of de 
wederom prima keepende Hans 
Veldt stond een treffer in de weg. 
Na een blessuretijd van zo’n ze-
ven minuten floot de prima lei-
dende scheidsrechter af, en 
bleef Uitgeest ontgoocheld ach-
ter op hun nieuwe hoofdveld. Al 
met al een heel gelukkige zege 
voor Vitesse dat de drie punten 
goed kan gebruiken om weg te 
komen uit de onderste regionen 
van de tweede klasse.

Strand- en duinloop van 
AVC droog en stormachtig

Castricum - Met donkere wol-
ken, een straffe tegenwind en 
vier mooie routes over onder an-
dere het strand deden afgelopen 
zondag weer een aantal hon-
derden deelnemers mee aan de 
strand- en duinloop van AVC.
De jongste deelnemers gingen 

om 10.15 uur van start voor de 
2,3 km. Er werd in diverse cate-
gorieën gelopen. Bij de categorie 
CD junioren waren net als vorig 
jaar Ryan Clarke en Corinde van 
Es de snelsten. In de categorie 
pupillen waren dat Nina Kruijer 
en Rick Thomasse. In de catego-

rie jonger dan zeven jaar waren 
dat Kiki Pijlman bij de meisjes en 
Milo Dekker bij de jongens. Alle 
lopers gingen naar huis met een 
mooie herinnering. 
De 4 km voor volwassenen was 
een leuke strijd waar Peter Wol-
ters bij de mannen en Monique 
Arkenbout Andries bij de vrou-
wen de snelsten waren. De wed-
strijdafstand van de dag was de 
10,5 km. Hier waren ook diverse 
categorieën, maar bij de dames 
was de snelste Eileen Groenland 
van Trias in een tijd van 45.30. 
Bij de mannen was de snelste 
Iain Murdoch van Hylas in een 
tijd van 37.54. De 15 km lopers 
gingen gelijkertijd van start. Het 
werd niet alleen een gevecht 
tussen de lopers, maar ook hier 
ging men de strijd met het strand 
aan. De snelste dame werd Cori-
ne Bosma van AV Castricum in 
1.23,22 en de snelste heer Pe-
ter Loos in 1.00,22. Alle uitsla-
gen kan men terugvinden op 
www.avcastricum.nl. De volgen-
de loop, met dezelfde routes als 
deze zondag, is op 4 december.

Jolanda Linschooten naar 
ultraloop La Reunion
Akersloot - Atlete Jolanda Lin-
schooten start donderdag 13 ok-
tober in de 162 kilometer lange 
ultraloop over het tropische ei-
land La Reunion. De ultraloop, 
de Grand Raid Reunion, staat 
bekend als een van de zwaarste 
en avontuurlijkste berglopen ter 
wereld. De deelnemers moeten 
onderweg 9600 hoogtemeters 
klimmen en afdalen over glibbe-
rige paden door het regenwoud, 
over een actieve vulkaan die vo-

Kennismakingstraining bij TTV Limmen
Limmen - Tafeltennisvereni-
ging Limmen houdt de komen-
de week een aantal speciaal in-
gelaste kennismakingstrainin-
gen voor zowel de jeugd als voor 
de senioren. Op deze kennisma-
kingstrainingen is het mogelijk 
om op geheel vrijblijvende wij-
ze een keer kennis te maken met 
de sport tafeltennis. Vrijdag 14 
oktober van 18:30 tot 20:00 uur 
wordt er een kennismakings-
training voor de jeugd gegeven. 
De jeugdtrainingen worden ge-
geven door een drietal gediplo-
meerde jeugdtrainers die de sla-

gen en verschillende effecten 
aanleren. Verder kan men het 
op deze training opnemen te-
gen een echte ‘tafeltennisrobot’. 
Op deze jeugdtraining zijn geïn-
teresseerden welkom van 7 jaar 
tot 17 jaar. In de trainingen wordt 
bij de indeling rekening gehou-
den met de leeftijd en het spelni-
veau. Wie geen batje heeft, kan 
deze lenen bij de vereniging. 

Voor de jeugd zijn er naast de 
trainingen vele leuke jaarlijk-
se evenementen zoals Het Open 
Limmer, het clubkampioenschap 

en uitwisselingen met buurtver-
enigingen. Naast de jeugdafde-
ling bevat de vereniging ook een 
seniorenafdeling. Bij de senioren 
staan gezelligheid en sportivi-
teit centraal. Voor geïnteresseer-
de senioren worden een tweetal 
open trainingen gegeven: vrijdag 
14 oktober en maandag 17 okto-
ber, beiden vanaf  20.00 uur.  Ta-
feltennisvereniging Limmen is 
gevestigd aan de Hogeweg 61 
te Limmen. Voor verdere vragen 
over de vereniging kan men con-
tact opnemen met Reinier Poel-
man: r.poelman1@hetnet.nl.

rig jaar tijdens de wedstrijd la-
va spuwde en over rotshellingen 
waar soms stukjes geklauterd 
moet worden. Tijdens de non-
stop race, die deels ook ‘s nachts 
wordt afgelegd kan de tempe-
ratuur dalen tot rond het vries-
punt op de hoogste vulkaanpie-
ken, terwijl overdag in de diepe 
keteldalen temperaturen tot ver 
over de dertig graden gebrui-
kelijk zijn. Het Franse La Reu-
nion ligt in de Indische Oce-

aan, ter hoogte van  Madagas-
kar en aan de loop doen circa 
2400 mensen deel. Linschooten 
liep in 2007 ook de Grand Raid 
Reunion en werd toen 4e dame. 
Het parcours is vorig jaar ech-
ter gewijzigd en zo mogelijk nog 
zwaarder en moeilijker gewor-
den. Na haar eerdere overwin-
ning in de Ultratrail Mont Blanc 
-TDS over 120 kilometer en haar 
Nederlands Kampioenschap op 
de 100 kilometer in Winschoten 
eerder dit jaar zijn de verwach-
tingen hoog gespannen. Her ver-
loop van de race is op 13 en 14 
oktober te volgen op haar blog 
op www.outdoorfoto.nl, op haar 
Facebook pagina en via Twitter.

Stijgende lijn dames Croonenburg
Castricum - Bij het inspelen 
overrompelde de tegenstander 
de volleyballende dames 1 van 
Croonenburg door hun indruk-
wekkende inslaan. Uiteindelijk 
won  Croonenburg de set toch 
met 25-20. Croonenburg startte 
de tweede set erg goed en be-
haalde een flinke voorsprong, 
maar na een slimme time-out 

van AVV Keistad wist de dames 
1 zich te herpakken en won met 
24-26. De derde set heeft Croo-
nenburg gewonnen met 25-20 
mede door een paar mooie ser-
viceseries. Croonenburg stond 
dus met 2-1 voor en ging positief 
de vierde set in, maar het wilde 
niet lukken om de set binnen te 
halen. Uiteindelijk werd de stand 

van 24-12 naar 17-25 omgebo-
gen. Dus toen stond het 2-2 en 
kwam er een vijfde set. Die werd 
uiteindelijk toch verloren met 10-
15. 
Ondanks het verlies heeft Croo-
nenburg mooi volleybal laten 
zien en gaat met een positief ge-
voel op naar de volgende wed-
strijd tegen US D2.
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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: 
maandag 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 te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
ONtwERPBEsluIt OMGEvINGsvERGuNNING DOKtER BRuGMANstRAAt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend, dat er op 26 juni 2011 een ver-
zoek om omgevingsvergunning is gedaan op grond van artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo voor 
de activiteit bouwen in afwijking van het bestemmingsplan. De aanvraag betreft het bouwen 
van 18 appartementen en een bijeenkomstruimte ter hoogte van de Dokter Brugmanstraat. 
Omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan “Kom” is het college voornemens 
in afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 me-
dewerking te verlenen.
Voordat overgegaan wordt op een definitieve beslissing kunt u met ingang van 14 oktober 
2011 voor een periode van zes weken op het gemeentehuis kennis nemen van het ontwerp-
besluit en de bijbehorende stukken. Het ontwerpbesluit en de stukken kunnen gedurende 
de genoemde termijn ook digitaal worden ingezien op de website van de gemeente Uitgeest: 
www.uitgeest.nl.
Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Ziens-
wijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Uit-
geest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Tevens kan men een mondelinge zienswijze indienen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken (tel. 0251 – 36 11 11). 

ONtwERPBEsluIt OMGEvINGsvERGuNNING BROEKPOlDERwEG 5
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend, dat er op 17 november 2010 
een verzoek
om omgevingsvergunning is gedaan op grond van artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo voor de 
activiteit
bouwen in afwijking van het bestemmingsplan. De aanvraag betreft het vergroten van het 
bouwvlak
ten behoeve van de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Broekpolderweg 5. Omdat 
de aanvraag in
strijd is met het bestemmingsplan “Buitengebied” is het college voornemens in afwijking 
van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 medewerking te 
verlenen.
Voordat overgegaan wordt op een definitieve beslissing kunt u met ingang van 14 oktober 
2011 voor
een periode van zes weken op het gemeentehuis kennis nemen van het ontwerpbesluit 
en de bijbehorende stukken. Het ontwerpbesluit en de stukken kunnen gedurende de ge-
noemde termijn ook digitaal
worden ingezien op de website van de gemeente Uitgeest: www.uitgeest.nl.
Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Ziens-
wijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Uit-
geest, Postbus 7, 1910
AA Uitgeest. Tevens kan men een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken (tel. 0251 – 36 11 11).

tIjDElIjKE stANDPlAAts vOOR DE vERKOOP vAN KERstBOMEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat op grond van artikel 5:18 
van de APV vergunning is verleend aan de heer J.P. Burger te Uitgeest voor een tijdelijke 
standplaats voor de verkoop van kerstbomen in de periode 6 t/m 22 december 2011 op de 
locatie hoek Meldijk/Langebuurt van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur en op 
de koopzondagen 11 en 18 december 2011 van 09.00 tot 19.00 uur. 
Bezwaarmogelijkheden
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar 
bij het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen 
binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit.

vERwIjDERING uIt hEt lANDElIjK REGIstER KINDEROPvANG
Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang  maken Burgemeester en wethouders 
van Uitgeest bekend dat per 31 oktober 2011 de gastouderopvang van mevr. M.C. van der 
Born, Anna van Renesseplein 10, 1911 KN, Uitgeest met het registratienummer 200616961 
op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang zal worden verwijderd.

vAststEllING wIjzIGINGsPlAN PERcEEl ‘AssuM tussEN 22 EN 23
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat zij ingevolge artikel 3.6 lid 1 
sub a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) op 4 oktober 2011 het wijzigingsplan 
‘Assum tussen 22 en 23’ hebben vastgesteld. Het betreft de wijziging van de agrarische 
bestemming naar een woonbestemming conform artikel 23 van de in het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Assum / Weeg 2006’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid en de in Bijlage III 
van dat plan opgenomen verbeelding.
Ter inzage
Het wijzigingsbesluit met de daarbij behorende stukken kunt u met ingang van vrijdag 14
oktober 2011, gedurende 6 weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis, Middelweg 
28, te Uitgeest. Tevens zijn de stukken gedurende de genoemde termijn van terinzageleg-
ging digitaal beschikbaar op www.uitgeest.nl.
Beroep
Tegen dit besluit kan, binnen 6 weken na de dag waarop het wijzigingsbesluit ter inzage 

is gelegd, een beroepschrift worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: - een belanghebbende die tijdig 
een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het ontwerpwijzigingsplan; - een belangheb-
bende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen 
het ontwerpwijzigingsplan in te dienen. 
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres 
van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van beroep.

vOORlOPIGE vOORzIENING 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op 
korte termijn wil voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit kan, door degene 
die beroep heeft ingesteld, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er dient 
wel sprake te zijn van een spoedeisend belang. Aan het indienen van beroep en aan het in-
dienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. 
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning wordt ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Uitgeest 14 oktober 2011
 
REctIfIcAtIE
In de Uitgeester van 5 oktober jl. (onder de kop ‘openbare bekendmakingen – vergadering 
commissie bezwaar en beroepschriften’) staat bij het bezwaarschrift van de heer L.J.J. Winter 
abusievelijk vermeld: “om niet in te stemmen met een burgerinitiatief inzake een bouwplan 
aan het Meerpad”. Dit moet derhalve als volgt vermeld worden: “om niet in te stemmen met 
het burgerinitiatief inzake de volgens de burgers toekomstige aansluiting van het Meerpad 
op het smalste gedeelte van de Langebuurt”.

ONtvANGEN AANvRAGEN OMGEvINGsvERGuNNING
Ontvangstdatum
06-10-2011 OV 2011-134 Niesvenstraat 16
  Het plaatsen van vier lichtmasten

08-10-2011 OV 2011-136 Meldijk 16
  Het wijzigen en restaureren van
  de oostgevel
10-10-2011 OV 2011-137 Lagendijk 4
  Het wijzigen van het bestemmingsplan voor
  het oprichten van een tweede bedrijfswoning
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt verleend.

AfGEGEvEN OMGEvINGsvERGuNNINGEN
Verzenddatum
12-10-2011 OV 2011-013 Weeg 6
  Het oprichten van een woning
12-10-2011 OV 2011-132 Tulpstraat 7
  Het wijzigen van een dakkapel
12-10-2011 OV 2011-126 Kooglaan 141
  Het plaatsen van een dakkapel  
Bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken schriftelijk en gemoti-
veerd bezwaar indienen bij het college van 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 inwerkingtre-
ding van de vergunning echter niet. Slechts als er sprake is van een omgevingsvergunning 
voor de activiteit sloop of kap treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat de ter-
mijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Als u niet kunt wachten op een 
uitspraak op uw bezwaarschrift, omdat u van mening bent dat snel een voorlopige maatre-
gel nodig is, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoeken 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 Haarlem. Wanneer 
een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat 
hierover een beslissing is genomen. 

vERDAGING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat zij in het kader 
van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben besloten 
voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken: 
Verzenddatum
06-10-2011  OV 2011-109 Middelweg 24
  Het plaatsen van een erfafscheiding  
Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift tegen dit besluit 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Ruimte. Een bezwaarschrift gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders dient binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het 
besluit te worden ingediend.




