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Schipbreukelingen aan-
gespoeld op Erfgoedpark

Uitgeest - Op 25 en 26 okto-
ber zijn leden van de levende 
geschiedenisgroep ‘Alleman-
send’, te bewonderen in Uit-
geest. Op het terrein van erf-
goedpark ‘De Hoop’ beleven 
zij een stranding op een on-
bekend eiland omstreeks het 
jaar 1700. Met de materialen 
die tijdens de stranding zijn 
aangespoeld, wrakhout, ge-
scheurde zeilen en andere 
bruikbare materialen bouwen 
zij schamele onderkomens en 
proberen zij te overleven.

‘Allemansend’ bestaat uit men-
sen die het leuk vinden om zo 
authentiek mogelijk een situatie 
uit het verleden na te bootsen en 
zich in te leven hoe dat vroeger 
geweest moet zijn. “Allemansend 
is een vereniging die zich bezig-
houdt met levende geschiedenis. 
We richten ons op het jaar 1705 
en dan met name op de zeelui 
en piraten uit die tijd. Ons doel 
is het zo origineel mogelijk na-
maken van kleding, wapens, uit-
rustingsstukken en het uitzoeken 
van gebruiken en technieken. Elk 
detail moet kloppen.” 

De groep houdt aan de Lagen-
dijk een oefenweekend, om ad-
spirantleden de gelegenheid te 
geven of zij zich willen en kun-
nen aansluiten bij ‘Allemansend’. 
Het Erfgoedpark ‘De Hoop’ en de 
‘Allemansend’ ontvangen bezoe-
kers op zaterdag 25 oktober van 
12.00-17.00 uur en op zondag 26 
oktober van 11.00-14.00 uur.

Help Scouting Uitgeest winnen 
Uitgeest - Voor de scoutingle-
den betekent herfstvakantie Jo-
ta, Jamboree On The Air. Een 
jaarlijks terugkerend evenement 
waarbij ongeveer 500.000 scouts 
met elkaar praten via een zende-
ren internet. Scouting Uitgeest 
wil dit graag delen met de inwo-
ners van Uitgeest en omstreken. 
Zaterdag 18 oktober is er een 
open dag van 10.00 tot 15.00 uur, 
waarbij iedereen is uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen 
op De Boogaerd, Westergeest 
39. Zaterdag zijn er activiteiten 
georganiseerd voor de jeugdle-
den van Scouting Uitgeest. 
Voor de oudere groepen begin-
nen de activiteiten  op vrijdag-
avond. Zaterdagavond kunnen 
belangstellenden de eigenhandig 
gebouwde zendtoren zien. Zater-
dagavond vanaf 19.00 uur begint 
de Jota-cross, georganiseerd 
voor scoutinggroepen in Noord-
Holland. Het mobiele team trekt 
eropuit met de auto, uitgerust 
met zender, en gaat posten waar 
ze opdrachten moeten doen om 
zoveel mogelijk punten te verza-

melen. Het thuisteam krijgt vra-
gen die zo snel mogelijk moet 
beantwoorden. 

Op www.scouting-uitgeest is een 
link te vinden naar de Jota. Hier 
vindt men vanaf 19.00 uur de vra-
gen die de scouting moet beant-
woorden en hierbij vragen zij de 
hulp van de inwoners, zodat de 
kans groter wordt om te winnen. 
De vragen kunnen tot ongeveer 
22.30 uur beantwoord worden. 

Vrouw verdacht 
van witwassen
Regio - De politie Kennemer-
land heeft begin oktober een 39-
jarige vrouw aangehouden die 
wordt verdacht van betrokken-
heid bij witwassen. Het onder-
zoek wordt voortgezet. De vrouw 
was in het bezit van twee Mer-
cedessen. Zij kan het bezit van 
deze auto’s vermoedelijk niet uit 
haar legale inkomsten verant-
woorden. Daarom zijn de voer-
tuigen in beslag genomen. 

Dorpsstraat 39a - Castricum
0251-652510

www.feelitschoenen.nl

Openingstijden:
di. t/m vr.  10.00-17.30 uur

do.av.  19.00-21.00 uur
za.  10.00-17.00 uur

Bij besteding 
vanaf 50 op 

vrijdag 17 oktober
gratis Boeket 

bloemen op de 
markt t.w.v.  6,50

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4do-vrij-zat: 100 gram slagroomtruffels 
gratis bij besteding van 10,- of meer

GRATIS
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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. 18 oktober 18.30 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Zo. 19 oktober 9.30 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab. 
Missiezondag.
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. 18 oktober 19.00 uur: Woord- 
en communiedienst m.m.v. da-
meskoor Bethlehem en volwas-
sen liturgie. Voorganger pastor 
G. Huisman.
Zo. 19 oktober 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab. 
Missiezondag.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 19 oktober Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. S. Zuidema. Maranatha-
kerk 10.00 uur: Ds. D. van Arkel. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105 m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 19 oktober 10.00 uur: Pe-
ter Glim uit Hippolytushoef. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 19 oktober 10.00 uur: Geen 
dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 19 oktober 10.00 uur: Ds. Ni-
colai.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 18 oktober 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.
Zo. 19 oktober 10.00 uur: Woord- 
en communieviering met spon-
taan koor. Voorgegaan door ei-
gen woord- en communiegroep.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 18 oktober 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 19 oktober 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met solisten. Voor-
gangers pastores J. Veldt en H. 
Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 17 oktober 9.00 uur: Eucha-
ristieviering met na afloop koffie-
drinken in de Klop. 
Kapelaan Ivan Alcides-Garcia ja-
rig.
19.00 uur: Woord- en communie-
viering in Geesterheem.
Za. 18 oktober 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. de cantorij.
Zo. 19 oktober 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo ge-
mengd en kinderkerk met jonge-
rengroep.
19.00 uur: Marialof met rozen-
kransgebed.
Di. 21 oktober 19.00 uur: Maria-
lof.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
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Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze uit-
gave is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

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. 

Succesvolle uitleg
Castricum - De rustige uitleg van de treinkaartjesautomaat mag weer 
succesvol worden genoemd. Ruim 15 senioren waren naar het NS-
station gekomen om een demonstratie te krijgen. Een veel gehoorde 
vraag was ‘kan deze uitleg niet op papier verstrekt worden, zodat ik het 
thuis nog even rustig kan nalezen?’ Het Knoppenproject van de Stich-
ting Welzijn heeft aan deze vraag gehoor gegeven en een instructie-
boekje gemaakt die tegen het betalen van de onkosten afgehaald kan 
worden bij de balie van de stichting in Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5 in Castricum. 

Paddenstoelenfeest in De Hoep
Castricum - Tijdens de herfst-
vakantie (van dinsdag 21 tot en 
met zondag 26 oktober) is het 
paddenstoelenweek in bezoe-
kerscentrum De Hoep in Castri-
cum. Er zijn dan veel verschillen-
de soorten paddenstoelen te be-
wonderen. 

Op zondag 26 oktober is ‘Groe-
ne takken’ aanwezig, zij verko-
pen alles om thuis paddenstoe-
len te kunnen kweken.

Lezing
Op dinsdag 21 oktober verzorgt 
de boswachter van 20.00 tot 
21.30 uur een paddenstoelenle-
zing. Aan het eind van de lezing 
komt de relatie tussen padden-
stoelen en drinkwater aan de or-
de. De kosten voor deze lezing 
zijn 7,50 euro. Koffie en een pad-
denstoelenboekje zijn inbegre-
pen. 

Kindermiddag
Op woensdag 22 oktober is er 
van 14.00 tot 16.00 uur een spe-
ciale kindermiddag over pad-

denstoelen. Deze middag is voor 
kinderen van zeven tot elf jaar. 
Ze krijgen een boomstammetje 
met voorgeboorde gaten, die ze 
kunnen vullen met sporen van 
shii-takes of oesterzwammen. 
Het stammetje gaat mee naar 
huis en na een tijdje groeien er 
dan eetbare zwammen op. Deel-
name kost 7,50 euro per kind. 

Paddenstoelenwandeling
Op zondag 26 oktober is er van 
14.00 tot 16.00 uur een wande-
ling voor volwassenen. De bos-
wachter neemt wandelaars mee 
en laat ze de mooiste padden-
stoelen zien. Deelname kost  7,50 
euro. Dit is inclusief koffie en een 
paddenstoelenboekje. 

Voor de lezing, de kindermiddag 
of de wandeling is aanmelden 
noodzakelijk. Dit kan via www.
pwn.nl/activiteiten of 0900 – 79 
66 288 (bereikbaar op dinsdag 
en donderdag tussen 12.00 en 
13.00 uur of op zaterdag en zon-
dag bereikbaar tussen 10.00 en 
11.00 uur.
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Met drie singletjes uit het 
verleden naar feest bij Borst 
Bakkum - Alle soulkikkers, hip-
pies, punkers, rockers en disco-
gangers opgelet! Op zaterdag 22 
november wordt in de zaal van 
Hotel Borst een groot feest ge-
organiseerd. Het publiek bepaalt 
daarbij de muziek. Iedereen 
neemt drie singletjes mee uit 
vroegere jaren en de dj’s mixen 
het tot een swingend geheel.
Abba of David Bowie, Beat-
les of James Brown; alles komt 
aan bod tijdens deze avond die 
als naam ‘Single-top-3-Evening’ 
meekreeg. Muziek uit eind jaren 
’60, ‘70 én ‘80 spelen die avond 
de hoofdrol. 
Organisators zijn Jos Zonneveld, 
in het verleden bekend als dj Jo-
seph Sunfield, en Bert de Graaf. 
“We waren laatst op een feest-
je waarbij soul op vinyl werd ge-
draaid en dat bracht zo’n goed 
sfeertje”, vertelt Bert. “Zo kwa-
men Jos en ik op het idee.” Ver-
wacht wordt dat vooral mensen 
van rond de 50 jaar het feest be-
zoeken, maar iedereen is wel-

kom. “Ik kan mij voorstellen dat 
er ook mensen zijn die hun kin-
deren willen meenemen om te 
genieten van lekkere muziek en 
een goede sfeer. Voor de vroe-
gere bezoekers van De Oude 
Schimmel, Tap-In en Bowling-
bar zal het een feest van herken-
ning zijn, net zoals de Bakkum-
mer kermis dat telkens weer is.” 
Wie zijn lievelingsnummer alleen 
op lp heeft staan, kan die ook 
meenemen en voor de uitzon-
dering staat een cd-speler klaar. 
Het feest begint om 21.00 uur en 
duurt tot 1.00 uur. De entree is 
5,00 euro, inclusief consumptie-
bon. 

Voorstelling De Kat van 
Karrebas voor kinderen
Castricum - In veel sprook-
jes spelen kinderen de hoofd-
rol. Op weg naar de volwassen-
heid kruisen allerlei moeilijkhe-
den hun pad. Zo ook bij de ar-
me molenaarszoon. Zijn enige 
erfenis is de kat, die hij zelf op 
een goede dag van de verdrin-
kingsdood heeft gered. Zijn twee 
broers erven de molen en de lan-
derijen. Hardop beklaagt hij dan 
ook zijn lot: “Mijn broers kunnen 
behoorlijk hun brood verdienen, 
maar als ik de kat heb opgege-
ten en van zijn vel een hand-
mof heb laten maken, dan moet 
ik van honger sterven”. Zover 
komt het echter niet en dankzij 
de slimheid van zijn gelaarsde 

vriend trouwt hij uiteindelijk met 
de dochter van de koning, wiens 
onderdaan hij is.

Poppenspeler Koos Wieman 
heeft van dit bijzonde sprookje 
van Moeder de Gans een voor-
stelling gemaakt voor kinderen 
in de leeftijd van 4 tot en met 8 
jaar. Op 23 oktober komt hij naar 
Castricum voor een optreden in 
Geesterhage; aanvang 14.00 uur. 
Zijn spel wordt omlijst door mu-
ziek, speciaal voor deze voorstel-
ling gecomponeerd door Lau-
ra van Dijke. Kaarten à 6,00 euro 
zijn verkrijgbaar bij Boekhandel 
Laan, de Readshop, Muziekhan-
del Borstlap en aan de zaal.

Programma 16 okt t/m 22 okt 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

“Mamma Mia!”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 15.00 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 
“Bride Flight”
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 14.00 & 19.00 uur 
zondag 12.00 uur 

maandag & dinsdag 14.00 uur 
woensdag 12.00 & 14.30 uur 

“Het Huis Anubis”
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
zondag 15.00 & 20.00 uur 

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 14.30 & 20.00 uur 

“Radeloos”
zaterdag 14.00 uur zondag 12.00 uur

maandag & dinsdag 14.00 uur 
woensdag 12.00 uur 

“Sinterklaas en het 
Geheim van het Grote Boek”

Bride Flight; ontmoeting 
met hele grote gevolgen
Bride Flight is een film met na-
men als Pleuni Touw, Petra La-
seur en Rutger Hauer. De jon-
ge bruiden Ada, Marjorie en Es-
ther en avonturier Frank ont-
moeten elkaar in 1953 tijdens de 
beroemde luchtrace van Londen 
naar Nieuw-Zeeland. 
Om te ontsnappen aan het na-
oorlogse klimaat van Nederland 
en om een nieuw begin te ma-
ken in hun jonge leven emigre-
ren Marjorie, Ada en Esther in 
1953 naar Nieuw-Zeeland. Vol 
van dromen en verlangens over 
liefde, geluk en succes reizen ze 
hun verloofdes achterna. Aan 
boord van de vlucht ontmoeten 
de drie meiden de jonge Frank. 

Hij heeft plannen om als wijn-
boer fortuin te maken. Hij is aan-
trekkelijk, anders dan hun Ne-
derlandse verloofdes en een vrij 
man. Ieder voor zich voelen de 
vrouwen zich tot hem aangetrok-
ken maar ze beseffen nog niet 
dat de ontmoeting grote gevol-
gen heeft voor de rest van hun 
nieuwe leven. 

‘Bruidsvlucht’ wordt de tweede 
samenwerking van regisseur Ben 
Sombogaart en scenarioschrijf-
ster Marieke van der Pol en ca-
meraman Piotr Kukla. Dit team 
werkte eerder succesvol aan ‘De 
Tweeling’ (2004) en haalde een 
Oscarnominatie binnen. 

Nieuw! Corso Classic
Castricum - Dit jaar gaat Corso 
in samenwerking met de Volks-
universiteit Castricum van start 
met de Corso Classic. Op don-
derdagavond 23 oktober en zon-
dagmiddag 26 oktober vertoont 
Corso-eigenaar Patrick Went-
ink als eerste klassieker ‘Wit-
ness for the Prosecution’. Een 
film uit 1957 van Billy Wilder 
naar een stuk van Agatha Cri-
tie met als ster Marlene Diet-
rich. In november volgt ‘Ascen-
seur Pour L’Echafaud’, het mees-
terlijke debuut van Louis Mal-
le met als sensuele vamp Jean-
ne Moreau en met onvergetelijke 

muziek van Miles Davis, ook uit 
1957. Een boeiende misdaadplot 
in nachtelijk Parijs met meerdere 
verhaallijnen. 
Bij voldoende belangstelling kan 
dit in februari en maart een ver-
volg krijgen. Op vertoon van hun 
filmkaart krijgen de abonne-
menthouders van de VUcas-film 
korting bij deze Corso Classic-
voorstellingen. Via de website 
www.vucas.nl wordt men op de 
hoogte gehouden over de nieu-
we filmtitels en data. Aan de ba-
lie van Corso en op kantoor van 
de Volksuniversiteit is een uitge-
breide recensie beschikbaar. 

Radeloos

Kind en Kunst  
Castricum - Op donderdag 23 
oktober wordt bij Fruns, aan de 
Verlegde Overtoom 9 in Castri-
cum, een workshop mozaïeken 
met tegelstukjes georganiseerd 
voor kinderen van 7-12 jaar. De 
workshop wordt gegeven door 
professioneel Judith Lang uit 
Castricum. De workshop is van 
14.00 tot 17.00 uur. Voor drinken 
en een versnapering wordt ge-
zorgd. De workshop kost, inclu-
sief materiaal, 15,00 euro. Voor 
aanmelding en meer informa-
tie, bel of mail met Fruns, 06-
51046044/ info@fruns.nl of met 
Judith, 06-30372378/ judeco@
casema.nl.

Als er plotseling iets verschrik-
kelijks gebeurt met zijn vader, 
staat Paco’s leven op zijn kop. 
Paco (18 jaar) klust niet meer 
aan zijn bus, hij stopt met zijn 
dj-werk en zijn vriendin maakt 
het uit. Zijn schuldgevoel wordt 
steeds erger en alleen met een 
paar biertjes kan hij het even van 
zich af zetten. Hierdoor komt hij 
net zo in de problemen als Ya-
ra (17 jaar), zijn klasgenote. Zij 
probeert steeds dunner te wor-
den om haar onzekerheid te ver-
bergen. Daar gaat ze zo ver in, 
dat ze uiteindelijk geen uitweg 
meer ziet... 

Weekend ‘Model in de 
Ruimte’ bij Toonbeeld
Castricum - In het weekend 
van 21 tot en met 23 november 
vindt bij Toonbeeld een bijzonde-
re workshop plaats. Onder de in-
getogen titel Model in de Ruim-
te sleept de Amsterdamse beeld-
houwster Anja Vosdingh Bessem 
de deelnemers mee door een 
keur aan mogelijkheden om zo-
wel in klei als op papier een aan-
tal modellen weer te geven. 

Het programma start op de vrij-
dagavond met een warming-up 
van korte standen, en als ieder-
een een beetje aan elkaar ge-
wend is gaan de cursisten zater-
dag met langere standen beur-
telings met klei en verf aan het 
werk. Zondagmorgen kan men  

thuis herstellen van deze uit-
puttingsslag, en zondagmiddag 
de puntjes op de i in klei en op 
papier komen zetten. De tijden 
zijn vrijdagavond 21 november 
van 19.30 tot 22.00 uur, zater-
dag 22 november van 10.00 uur 
tot 15.30 uur inclusief half uur 
lunchpauze, zondag 23 novem-
ber van 13.00 – 15.30 uur.

De workshop is zowel geschikt 
voor mensen met veel ervaring in 
twee of drie dimensionaal wer-
ken  als voor onbekend en aan-
stormend talent. Voor meer in-
formatie over prijs en aanmelden 
en adres zie www.toonbeeld.tv of 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6 te Castricum, tel. 0251659012. 
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Carla Leurs en Anthony 
Romaniuk, een topduo 
Castricum - Het luisteren naar 
het vioolspel van Carla Leurs met 
Anthony Romaniuk aan de vleu-
gel is een belevenis. Zij bespeelt 
Leurs namelijk een bijzondere vi-
ool uit 1808 gemaakt door Nico-
las Lupot te Parijs. Carla Leurs, 
winnares van het Tibor Varga 
Concours te Sion (Zwitserland) 
en het Jean Francaix Concours 
te Parijs, komt 26 oktober naar 
Castricum. Anthony Romaniuk, 
geboren in Brisbaine (Australië), 
is een niet minder begaafde mu-

sicus met piano en clavecimbel 
als hoofdinstrumenten. 
In Castricum beperken ze zich 
tot het klassieke repertoire. Voor 
de pauze brengen ze het Scher-
zo uit de F.A.E. Sonate van Jo-
hannes Brahms en de Kreutzer 
Sonate van Ludwig van Beetho-
ven ten gehore. Na de pauze vol-
gen drie Romances (1849) van 
Robert Schumann en zijn Sona-
te nr. 1. Het concert begint om 
11.30 uur in de aula Toonbeeld, 
Jan van Nassasaustraat 6. 

Aldersadvies
Het Aldersadvies is ondeelbaar en kan door een partij niet meer ter dis-
cussie worden gesteld. Dit is alleen mogelijk indien alle partijen het er 
over eens zijn dat de voorgestelde aanpassing wenselijk is. In het geval 
van dit handhavingstelsel zal dit niet gebeuren omdat dit stelsel de sec-
tor een optimale flexibiliteit geeft die men niet meer zal willen prijsgeven. 
De deal was immers de bewoners het plafond van 510.000 vliegtuig-
bewegingen tot en met 2020 en de sector het voor hen zeer aantrek-
kelijke handhavingstelsel waarbij de bewoners het nakijken hebben met 
betrekking tot de wettelijke lokale bescherming. Over het onderwerp 
“verdere betrokkenheid bij de uitwerking van dit handhavingstelsel” is 
afgelopen donderdag op een Algemene Ledenvergadering van VGP ge-
stemd en een meerderheid van de platforms geeft er de voorkeur aan 
deze laatste strohalm tegen beter weten in te moeten vastgrijpen. Het 
Platform Vlieghinder Regio Castricum, waar ik voorzitter van ben, blijft 
lid van VGP doch ik heb voor mijzelf besloten om niet langer de rol van 
VGP voorzitter op mij te willen nemen. 
E. von der Meer, Voormalig voorzitter VGP, Voorzitter Platform Vlieghin-
der Regio Castricum. 

College Castricum 
bevoordeelt de rijken!
Het college van Castricum meldt vol trots dat de OZB slechts 1,5% om-
hoog gaat, terwijl het er eerst naar uitzag dat de verhoging zeker 8% 
zou zijn. Hoe heeft de PvdA wethouder dat voor elkaar gekregen? Hij 
zet de hogere algemene uitkering van het Rijk er voor in omdat het 
college dat geld nu vrij mag besteden. Vroeger gaf het Rijk aan wat 
gemeenten er voor moesten doen. Maar wat betekent dit? OZB moet 
alleen betaald worden door woningeigenaren – maar het Rijksgeld wordt 
door alle belastingbetalers opgebracht! Inkomstenbelasting, BTW, ac-
cijnzen, we betalen er allemaal aan mee. Met deze begroting worden 
alleen woningeigenaren beter van, geld dat voor iedereen zou moeten 
zijn. En het kan ook anders! Iedere inwoner betaalt rioolrecht, als het 
geld daarvoor wordt benut hoeft dat geen 6,25% omhoog maar kan het 
zelfs zo’n 15% omlaag! GroenLinks staat er voor dat gemeenschapsgeld 
ten goede komt aan de gehele bevolking en niet alleen aan de bewoners 
van koophuizen. GroenLinks dient daarom bij de behandeling van de 
begroting een amendement in – uit de reactie van de andere partijen zal 
duidelijk worden of zij voor alle inwoners opkomen of slechts voor een 
groep die toch al in een bevoorrechte positie verkeert. 
Corrie Hermans, GroenLinks.

Oproep na ongeval
Na mijn ongeval op de parkeerplaats bij de Aldi vorige week woensdag-
middag werd ik zeer vriendelijk geholpen door een echtpaar dat wat 
kussentjes en een deken voor mij hadden voordat de ambulance mij 
ophaalde. Tevens zou ik de mevrouw die zo goed was om 112 te bel-
len graag willen bedanken. Zou u mij alstublieft willen bellen op 072-
5053259, zodat u ik allemaal nog eens persoonlijk kan bedanken voor 
uw hulp! Marianne Dekker, Limmen.

Tweederde meerderheid 
is vóór het Aldersadvies
Regio - In een vergadering te 
Amstelveen bijeen heeft de Ver-
eniging Gezamenlijke Platforms 
met een meerderheid van twee 
derde van de geldig uitgebrach-
te stemmen besloten in te stem-
men met het Aldersadvies.
Door een brief van voorzitter Von 
der Meer, waarin hij de deelna-
me van de VGP aan het overleg 
enkele dagen voor de beslissen-
de vergadering opzegde, kon de 
VGP haar stem aan de Aldersta-
fel niet uitbrengen. Dat gebeurt 
dus nu alsnog. Voorzitter Von der 
Meer trok zich voor aanvang van 
de vergadering in Amstelveen 
terug als voorzitter van de VGP.
Het bestuur heeft van de verga-
dering de opdracht meegekre-
gen de heer Alders van het be-
sluit op de hoogte te brengen en 

hem te verzoeken de VGP in staat 
te stellen deel te nemen aan de 
uitwerking van het advies. Ook 
moet het bestuur op zoek naar 
een andere voorzitter.
Vrijwel alle platforms hebben 
vragen bij de mogelijke vervan-
ging van het bestaande handha-
vingstelsel door een ander stel-
sel. Dat het advies van de heer 
Alders echter daarnaast ook veel 
positieve elementen voor de be-
woners bevat heeft een gro-
te meerderheid van de stemge-
rechtigde leden er toe gebracht 
om hun goedkeuring aan het 
advies te geven. Ook achten zij 
het van groot belang dat een zo 
breed mogelijke bewonersverte-
genwoordiging betrokken wordt 
bij de nadere uitwerking van het 
Aldersadvies.

Aldersadvies 2  
De fractie van Castricum Kem(en) Gezond vindt communicatie naar 
de inwoners over alle toekomstige ontwikkelingen van Schiphol van 
groot belang en verzoekt het college in de gemeentelijke rubrieken 
van de huis-aan-huisbladen en website de inwoners te voozien van 
uitvoerige informatie. Daamaast vraagt de factie hoe de gemeente 
Castricum het advies van de Alderstafel beoordeelt en wat de houding 
is van de vertegenwoordiger van de gemeente in de Commissie Regi-
onaal Overleg Schiphol.   
Namens de fractie Castricum Kern(en) Gezond, W.G.M. Veldt 

Raadslid steekt licht op 
over het nachtregime
Castricum - Op dinsdag 11 no-
vember is er een zitting bij de 
Raad van State in Den Haag. 
Daar worden die ochtend om 
11.00 uur bezwaarmakers ge-
hoord tegen het Bestemmings-
plan Strand, waaronder over het 
gewraakte artikel dat nachtver-
blijf in de strandhuisjes verbiedt. 

De zitting bij de Raad van Sta-
te wordt gehouden op het Lan-
ge Voorhout 3 en is openbaar. 
Gemeenteraadslid Ron de Haan 
(De VrijeLijst) nodigt alle be-
langhebbenden uit de zitting bij 
te wonen. Om 9.26 uur vertrekt 
vanaf station Castricum de trein 
naar Den Haag. 

Onder invloed
Castricum - Een 33-jarige man 
uit Castricum is rond zondag 
om 4.00 uur aangehouden op 
De Bloemen op verdenking van 
het rijden onder invloed. Agen-
ten zagen hem met hoge snel-
heid over de weg rijden. Uit de 
ademanalyse bleek dat de man 
ruim 2,5 keer teveel had gedron-
ken. Zijn rijbewijs is ingevorderd 
en de man kreeg een proces-
verbaal. 

Geen licht
Castricum - Tijdens een fiets-
verlichtingscontrole maandag-
morgen rond 7.00 uur op de 
Dorpsstraat en de Torenstraat 
werden acht fietser bekeurd om-
dat ze geen licht voerden. 
In het kader van ‘zien en gezien 
worden’ is de fietsverlichting nu 
de herfst is ingevallen extra van 
belang, aldus de politie.

Dronken en agres-
sief op de kermis
Bakkum - Zondagavond rond 
22.30 uur is een 21-jarige man 
uit Castricum aangehouden op 
het kermisterrein in Bakkum. De 
man was dronken en agressief 
en uit op een vechtpartij omdat 
hij kort daarvoor bij een scher-
mutseling betrokken was ge-
raakt. Vrienden van hem had-
den gepoogd hem naar huis te 
begeleiden maar hij kwam te-
rug waarna agenten hem heb-
ben gearresteerd. Hij is ter ont-
nuchtering opgesloten in het bu-
reau wegens het onder invloed 
de openbare orde verstoren. De 
man werd vanmorgen gehoord 
en had spijt van zijn gedrag. Hij 
is met een bekeuring op zak naar 
huis gestuurd. 

De zeespiegel 
en veiligheid
Castricum - Op dinsdagavond 
28 oktober wordt er door het 
CDA Castricum in de Maranat-
hakerk een openbare bijeen-
komst gehouden over de ge-
volgen van de zeespiegelrijzing 
voor deze gemeente. 
In november worden er water-
schapsverkiezingen gehouden. 
Met deze verkiezingen in zicht 
heeft het CDA lijsttrekker Tjerk 
Doornenbal uitgenodigd. 
De film die behoort bij het rap-
port van de commissie Veer-
man wordt vertoond. Deze gaat 
over de dreiging van het water 
en hoe het staat met de veilig-
heid. Doornenbal is nu lid van 
het Dagelijks Bestuur van Hol-
lands Noorderkwartier. De aan-
vang is 20.30 uur en alle belang-
stellenden zijn welkom. 

Box voor oma?
Te koop: Inklapbare box voor oma. Wat krijgen we nu? Dat is toch wel 
ietwat al te cru. Hier keek ik van op. De wereld op zijn kop. Mij krijg je 
daar niet in. Al is het maar vanwege mijn gewicht. Oma in de box, dat is 
toch geen gezicht!
Oma Fruitema, Castricum.
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Stoppen was nooit zo eenvoudig

Definitief stoppen met 
roken na één sessie 
Wijk aan Zee - ,,Ja het kan, de-
finitief stoppen met roken na één 
sessie dankzij de Nooit Meer Ro-
ken RME methode (NMR-me-
thode).’’ Aan het woord is Paul 
Reymer, een door de arts Roy 
Martina opgeleide en gecertifi-
ceerde NMR-coach. ,,Daar ro-
ken doodsoorzaak nummer één 
is en ik de ellende die het roken 
aanricht van dichtbij heb kunnen 
meemaken, deed dit mij beslui-
ten om mij in te zetten om rokers 
te helpen om definitief te stop-
pen.’’
Waarom deze methode? ,,On-
derzoek heeft laten zien, dat de 
reden waarom iemand niet kan 
stoppen met roken minder te 
maken heeft met nicotineversla-
ving, maar vooral met een drie-
tal andere factoren. Dat zijn de. 
macht der gewoonte: gewoontes 
worden in de hersenen opgesla-
gen en zorgen ervoor, dat we op 
de automatische piloot varen, ro-
ken is dan een automatisme ge-

worden. De Pavlovse reflexen: 
Een groot percentage van de ro-
kers (40%) is een reflex-roker, 
m.a.w. onder bepaalde omstan-
digheden moeten deze mensen 
roken. En de emotionele onder-
drukkers: Sigaretten worden ge-
bruikt om hun emoties onder 
controle te houden.’’
Wat is nu precies het verschil 
met andere methodes? ,,Nicoti-
nepleisters, laseren en hypnose 
zijn lang niet zo effectief, daar ze 
zich alleen richten op de nicoti-
neverslaving en niet op de hier 
boven genoemde drie factoren. 
Door het zelfbeeld en het rook-
gedrag niet aan te pakken is het 
bijna onmogelijk om te stoppen. 
Je rookgewoontes zijn namelijk 
geprogrammeerd in je onderbe-
wustzijn en zijn niet te stoppen 
met wilskracht alleen. Dit ver-
klaart waarom meer dan 75% 
van de mensen die ooit gestopt 
waren, weer begonnen zijn met 
roken.’’ Meer dan 80% van de ro-

kers is definitief en levenslang 
gestopt na één NMR-sessie. 
Hoe kan dit? ,,Het unieke van de 
NMR-methode is, dat deze er-
op gericht is om een levenslan-
ge verandering in het zelfbeeld 
en rookgedrag tot stand te bren-
gen door het onderbewustzijn 
te herprogrammeren, o.a. d.m.v. 
trance-coaching. Deze volledige 
aanpak maakt dat deze methode 
zo krachtig is. In korte tijd (1½-2 
uur) wordt het zelfbeeld en ge-
drag van iemand veranderd in 
die van een blije nooit meer ro-
ker voor de rest van zijn leven. 

Wij hebben zoveel vertrouwen 
in onze methode dat alle NMR-
coaches een levenslange garan-
tie geven. Dat betekent dat als 
je weer zou gaan roken, om wat 
voor reden dan ook, je mag te-
rugkomen voor een gratis nabe-
handeling.’’ 
Voor wie wil stoppen met roken 
en al één of meerdere misluk-
te pogingen achter de rug heeft, 
is nu het moment aangebroken 
om een afspraak te maken. Paul 
Reymer, Paasdal 91, Wijk aan 
Zee, 06-24539003 of kijk op rey-
mersgezondheidscentrum.nl.

Open vanaf 8.00 uur
Hairstyle4You; goed 
geknipt voor tien euro!
Castricum – Op de Anna Pau-
lownastraat 30 dinsdag Hair-
style4You geopend; de kapsa-
lon van de Castricumse Karin de 
Winter. Als openingsaanbieding 
knipt zij tot aanstaande dins-
dag mannen, vrouwen en kinde-
ren voor slechts tien euro. En de 
kapsalon is altijd vijf dagen per 
week geopend vanaf 8.00 uur.
Voor Karin betekent de opening 
van Hairstyle4You een nieuwe 
uitdaging in haar dertigjarige 
carrière als kapster. “In Assen-
delft heb ik 23 jaar geleden een 
kapsalon geopend en daar heb 
ik een grote klantenkring op-
gebouwd. In Castricum werk ik 
samen met Angelique, die ook 
een jarenlange all-round erva-
ring heeft, en Joyce die net klaar 

is met de opleiding. Samen vor-
men wij een compleet team zo-
dat bij ons jong én oud tevreden 
de deur uitgaan.”
Een no-nonsense kapsalon; dat 
staat Karin voor ogen. “Wij willen 
er zijn voor het hele gezin. Goed 
knippen, kleuren en stylen, maar 
niet te duur. Ook oude dames 
kunnen bij ons terecht voor een 
permanent of watergolf. Ange-
lique en ik hebben die behande-
lingen door een ruime ervaring 
uitstekend in de vingers.” Hair-
style4You is kindvriendelijk in-
gericht. “We hebben een vrolijke 
kinderhoek ingericht en tijdens 
het knippen kunnen de kinde-
ren tv kijken.” Ook wie zin heeft 
in een alternatief kapsel kan hier 
uitstekend terecht. Dankzij het 
volgen van de recente cursus-
sen in hun vakgebied zijn de drie 
kapsters goed op de hoogte van 
de allerlaatste trends. 
Het pand, waar eens een deel 
van Typos gevestigd was, heeft 
een ware metamorfose onder-
gaan en is op een doelmatige en 
smaakvolle wijze ingericht. “Ik 
ben heel blij met het resultaat. 
Mijn man Paul is twee maanden 
bezig geweest om het allemaal 
in orde te krijgen. Ook de kap-
meubels met de losstaande spie-
gels vind ik bijzonder mooi, maar 
dat geldt eigenlijk voor alle on-
derdelen van het interieur.” Op-
vallend zijn de grappige tekenin-
gen en spiegels waar de kinder-
hoek is gerealiseerd. 

Bij Hairstyle4You wordt gewerkt 
volgens afspraak. Karin: “Maar 
als iemand langsloopt en ziet dat 
het niet druk is, die kan het na-
tuurlijk altijd even proberen. Na-
tuurlijk gaan onze klanten met 
afspraak wel voor.” Vaste klan-
ten kunnen zegels sparen. Een 
spaarkaart met twintig zegels 
is goed voor een knipbeurt die 
slechts 5,00 euro kost. De kap-
salon is geopend op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 8.00 tot 
17.30 uur, op donderdag van 8.00 
toto 21.00 uur en op zaterdag 
van 8.00 tot 15.00 uur. Bel voor 
een afspraak 0251-650098. 

Flexibel en servicegericht
4Your Admin neemt MKB 
en ZZP het werk uit handen

Regio - 4Your Admin is een 
nieuw gestart administratie- en 
advieskantoor speciaal bedoeld 
voor de MKB en de ZZP’er. 
4Your Admin heeft twee vesti-
gingen, één in Heemskerk op De 
Trompet, die geleid wordt door 
Ben Beck (57) en één in Hou-
ten, die onder leiding staat van 
Arnold Beck (45). Beide heren 
hebben jarenlang ervaring op-
gedaan met financiële admini-
straties en belastingzaken, zowel 
nationaal als internationaal. 
De ondernemer kan bij 4Your 
Admin terecht voor het laten uit-
voeren van de complete admini-
stratie, belastingaangiftes, jaar-
rapporten, salarisadministratie 
et cetera.

Ben Beck: “Indien de onderne-
mer er voor kiest om zelf de ad-
ministratie te doen en graag wil 
dat 4Your Admin over de schou-
der meekijkt, behoort dat uiter-
aard ook tot één van de moge-
lijkheden. Er wordt gebruikge-
maakt van een online software-
pakket die voor de ondernemer 
een groot voordeel biedt. Want 
op iedere locatie waar internet 
aanwezig is kunnen alle gege-
vens direct online opgevraagd  
worden.” Ook kan ervoor geko-
zen worden dat 4Your Admin  de 
administratie bij de ondernemer  
thuis of op kantoor komt doen 
op dezelfde wijze, online via in-
ternet. Daarnaast kan de onder-
nemer er voor kiezen om de ad-

ministratie en/of boekhouding 
volledig door 4Your Admin te la-
ten verzorgen. Voor welke optie 
er ook gekozen wordt, de heren 
Beck zullen alles correct uitvoe-
ren en, waar nodig, met adviezen 
komen.
“Als een ondernemer tijdelijk 
op kantoor met een personeel-
sprobleem zit, door bijvoorbeeld 
langdurig ziekteverzuim, kunnen 
wij inspringen, zodat er bij de 
ondernemer geen achterstan-
den ontstaan.” Omdat de onder-
nemer overdag aan het werk is, 
biedt 4Your Admin de service om 
ook ’s avonds voor de onderne-
mer bereikbaar te zijn. 
De ondernemer heeft de keuze 
tussen een vooraf afgesproken 
maandtarief, waardoor de kos-
ten over het jaar verdeeld wor-
den, of voor de werkelijke ge-
werkte uren tegen het vastge-
stelde uurtarief.

4Your Admin is een flexibele on-
derneming. De vele mogelijkhe-
den die worden geboden, heb-
ben als doelstelling de admini-
stratieve zorg bij de ondernemer 
te verminderen of weg te nemen. 
4Your Admin is gevestigd op De 
Trompet 1716 in  Heemskerk, tel. 
0251-783131. Of Speenkruidhof 
3 in Houten, tel. 030-6376201,  
info@4YourAdmin.nl. Kijk ook 
eens op www.4YourAdmin.nl. 
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35 medewerkers zetten zich in

Voor weinig geld veel keuze 
bij kringloopwinkel Uitgeest

Uitgeest - Een student, die niet 
veel geld heeft en toch gezellig 
wil wonen, gaat niet zelden naar 
de Meergroep kringloopwinkel 
in Uitgeest. Een tweezitsbankje 
voor 45 of 85 euro, een salonta-
fel voor 10 euro en een eettafel 
en vier eetkamerstoelen voor 60 
euro. Zo kan je met weinig geld 
een gezellige sfeer creëren. Da-
gelijks behalve zondags komen 
vele mensen spullen brengen of 
kopen. 
 
Vestigingsmanager Sylvia van ’t 
Hof : “Het is altijd spannend wat 
de mensen inbrengen. Je weet 
nooit van tevoren wat er alle-
maal binnenkomt. Wij kijken of 
iets nog heel is, of het er goed 
uitziet en of het verkoopbaar is. 
Wij hanteren het standpunt: ‘Zou 
ik het zelf willen hebben als ik 
het nodig had.’ Wij hebben in on-
ze winkel allerlei afdelingen. Zo 
hebben wij een afdeling kleding 
en een afdeling kleingoed, zo-
als serviesgoed, prullaria, antiek 
en curiosa. Voorts hebben wij 

een afdeling boeken, een afde-
ling bedden, een afdeling lam-
pen en beneden direct achter de 
kassa’s bevindt zich een grote 
ruimte vol met dekschalen, bor-
den, glaswerk, enzovoort. Op de 
benedenverdieping is een groot 
aanbod aan meubelen: banken, 
stoelen, tafels en kasten. Te ko-
pen wasmachines, magnetrons, 
radio’s en koffiezetapparaten 
worden allemaal nagekeken en 
indien nodig gerepareerd. Ook 
hebben wij een uitgebreid aan-
bod aan speelgoed. Hier kunnen 
kinderen ook spelen. En verder 
kan je ’t zo gek niet bedenken 
of je kunt hier iets van je gading 
vinden, zoals gordijnen, koffers, 
riemen, enzovoort. Kapotte spul-
len of niet geschikte spullen ver-
dwijnen in de container. Wij wer-
ken met vaste prijslijsten of prij-
zen het zelf. Vele mensen wer-
ken hier al jaren en weten wel 
hoe de prijzen liggen voor mooi 
gaaf glaswerk bijvoorbeeld of 
voor glaswerk waar een blush of 
kras op zit. In het algemeen vra-

gen wij een derde of een kwart 
van de nieuwprijs. Bij moeilijke 
gevallen overleg ik met de ande-
re drie vestigingsmanagers.”
 
De Meergroep
De kringloopwinkel Uitgeest 
ressorteert onder de Meer-
groep. Daaronder vallen even-
eens kringloopwinkels uit Be-
verwijk, Santpoort en IJmuiden. 
Het hoofdkantoor bevindt zich 
in Beverwijk. Daar werken plus-
minus 60 mensen. In ’t totaal 
werken in de vier kringloopwin-
kels plusminus 1000 man per-
soneel. De Meergroep is een 
bedrijf, waar men zich bezig-
houdt met het uitvoeren van de 
WSW (Wet Sociale Werkvoorzie-
ning). Het doel is mensen pas-
sende arbeid te bieden. Boven-
dien krijgen ingebrachte spullen 
een tweede nieuw leven. Bij de 
Meergroep is één bedrijfsleider 
voor de vier kringloopwinkels 
en er zijn vier vestigingsmana-
gers, waarvan Sylvia van ’t Hof er 
één is. Bij de Meergroep kring-
loopwinkel Uitgeest werken vijf-
tien WSW’ers. Dat zijn mensen 
met een verstandelijke of een li-
chamelijke handicap of mensen, 
die psychisch of sociaal nóg niet 
kunnen meekomen in de huidi-
ge maatschappij. De Meergroep 
biedt hen een vaste baan aan in 
een beschutte omgeving. Ook 
werken er plusminus acht men-
sen via een traject van de ge-
meente. Mensen, die een uitke-
ring van de gemeente krijgen, 
bijvoorbeeld jong gehandicap-
ten kunnen werken bij de Meer-
groep. De Meergroep neemt hen 
aan en kijkt wat hij of zij kan, re-
kening houdend met iemands 
mogelijkheden en kwaliteiten. 
Jobcoaches zowel van de Meer-
groep als van de gemeente wer-
ken er aan deze mensen weer te-
rug te krijgen in de maatschappij 
en hebben als hoofddoel hen te 

De vestigingsmanager van de Meergroep kringloopwinkel Uitgeest, 
Sylvia van ‘t Hof, hier gefotografeerd bij de speelgoedafdeling.

helpen aan regulier werk: eerst 
in de kringloopwinkels en later 
daarbuiten. Zo geeft de Meer-
groep sollicitatietrainingen en 
een bemiddelingscursus, zodat 
mannen en vrouwen voor zich 
zelf kunnen bemiddelen. Ook 
wordt er Nederlands gegeven 
en kan men een VCA (Veiligheid, 
gezondheid en milieu, Check-
list Aannemers) certificaat be-
halen. Naast de WSW’ers en de 
mensen, die via een traject van 
de gemeente werken, werken er 
bij de Meergroep kringloopwin-
kel Uitgeest nog twaalf vrijwilli-
gers. Alle 35 werken door elkaar 
en met elkaar. Per dag werken er 
gemiddeld vijftien mensen. Al-
len zijn, ieder op zich, verant-
woordelijk voor het schoonhou-
den, het afstoffen van de spullen 
en moeten zorgen voor een net-
te uitstraling van de diverse af-
delingen.
 
Geld voor goede doelen
Er wordt ook geregeld gebeld of 
de Meergroep kringloopwinkel 
Uitgeest dingen wil ophalen, zo-
als een bank, een wasmachine of 
een kast bijvoorbeeld. Soms zijn 
het zelfs hele inboedels. Voor 
dat doel heeft de kringloopwin-
kel een grote vrachtwagen met 
drie beschikbare chauffeurs. Syl-
via: “Wij hanteren strenge regels. 
Goederen, die wij ophalen, moe-
ten op de begane grond klaar 
staan of er moet een lift zijn. Wij 
zijn geen verhuisbedrijf. De me-
dewerkers, die kasten, enzovoort 
versjouwen krijgen bij ons vei-
lige kleding en schoenen met 
stalen neuzen. Zelf hebben wij 
sinds kort een goederenlift, zo-
dat de mensen niet steeds met 
van alles en nog wat de trappen 
op hoeven te lopen. Eén keer per 
kwartaal schenken wij ons ver-
diende geld aan een goed doel, 
zoals bijvoorbeeld aan het Kan-
kerfonds en aan diverse projec-
ten, zoals een project: paardrij-
den voor gehandicapte kinde-
ren; een badmintonvereniging 
voor gehandicapten, enzovoort.” 
(Marga Wiersma)   
 
Openingstijden: maandag 11.00 
tot 17.30 uur, dinsdag tot en met 
vrijdag: 9.30 tot 17.30 uur en za-
terdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Afsluiting van de 
Kinderboekenweek 
Uitgeest - Twee weken lang is 
in het teken van de Kinderboe-
kenweek in de hele Binnenmeer-
school op de Langebuurt ge-
rijmd, gedicht, gerapt, getekend 
en vooral voorgelezen! Er liep 
zelfs een ‘echte’ postbode door 
de school om de zelfgemaakte 
kaarten in desbetreffende klas-
sen te bezorgen. 
De afsluiting van het project zal  
in de school plaatsvinden op 
donderdag 16 oktober van 16.30 
tot 18.00 uur, belangstellenden 
kunnen dan een borreltje poë-
zie komen drinken in het dich-
terscafé, op de boekenmarkt een 
leesboekje aanschaffen, bij het 
podium luisteren naar dichters 
en alle werkstukjes van de leer-
lingen bekijken.

Optreden Natural 
Born Rockers

Uitgeest - Zaterdag 18 okto-
ber treedt de lokale band Natu-
ral Born Rockers op in live café 
de Balken. Natural Born Rockers 
is een band waarvan alle bandle-
den het conservatorium hebben 
gedaan en dit in de praktijk op 
het podium laten zien. Ze spelen 
het betere rockwerk op hun ei-
gen manier waar vooral de ter-
men groove en dynamiek cen-
traal staan. 
Ze spelen het volgende reper-
toire: Led Zeppelin, The Who, Ji-
mi Hendriks, Deep Purple, Black 
Sabbath en nog vele anderen. 

Millhouse report
Vrijdag 17 oktober: Chilltime, 
15:00 – 17:30, 11 t/m 16 jaar. Toe-
gang gratis.
Zaterdag 18 oktober: Workshop 
cupcakes versieren. Vooraf aan-
melden. 10:00 – 11:30. Vanaf 8 
jaar, 3,50 euro. Let op: Disco gaat 
niet door.
Dinsdag 21 oktober: Chilltime, 
15:00 – 17:30, 11 t/m 16 jaar. Toe-
gang gratis.
Vrijdag 24 oktober: Chilltime, 
15:00 – 17:30, 11 t/m 16 jaar. Toe-
gang gratis.
Vrijdag 24 oktober: Movie Night 
(film kijken op groot scherm met 
topgeluid!), 20:00 – 22:30. Vanaf 
11 jaar. Toegang gratis.
Zaterdag 25 oktober: Disco Flitzz, 
19:30 – 23:00, 11 t/m 16 jaar. Toe-
gang gratis. Mill House is te vin-
den aan de Molenwerf 6 in Uit-
geest (begin van het industrieter-
rein). Bel of mail voor meer infor-
matie met jongerenwerker Dani-
elle van de Brug: 0613421719 of 
jongerenwerk@jonguitgeest.nl. 
Zie ook millhouse.jonguitgeest. 

Popcursus voor senioren
Heemskerk - In de week van 
17 november zullen de nieuwe 
popcursussen van muziekschool 
Heemskerk starten. Nieuw zijn 
de speciale popcursussen voor 
de senioren. De senioren hoeven 
geen enkel instrument te kun-
nen bespelen. In de vijftien les-
sen wordt hier volop aandacht 
aan besteed. De popcursussen 
worden gegeven door docent 
Hans Chialastri.  De deelnemers 
kunnen op verschillende popin-
strumenten proberen en uitein-
delijk een keuze maken in ver-
band met een presentatie in de 
zaal de Nozem.Er worden twee 
liedjes ingestudeerd waarin de 
teksten door de muzikanten zelf 
worden gemaakt.

Groepen kunnen zich opgeven 
zoals bedrijven en andere instel-
lingen. Individuele aanmeldin-
gen worden bij elkaar samen-
gevoegd zodat er een popgroep 
ontstaat. De meestal hilarische 
presentatie van de eerste serie is 
op zaterdag 15 november.
Start: vanaf dinsdag 18 novem-
ber, lesdagen ook op woens-
dag en donderdag. De lestijden: 
19.30-21.00 of 21.00-22.30 uur 
(op woensdag alleen van 21.00 
tot 22.30 uur). De presentatie is 
op zaterdag 28 februari 2009. 
Aanmelding en informatie: Mu-
ziekschool Heemskerk, Kerklaan 
1, tel. 0251- 257999, e-mail: mu-
ziekschool@heemskerk.nl, www.
muziekschoolheemskerk.nl.

‘Stout’ in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 18 okto-
ber staat het concept ‘Stout’ in 
de Bobs in Uitgeest. Deze avond 
wordt gehost door de vrienden dj 
Glenn B en dj Nick. Dj Glenn B, 

oftewel de ‘Master of Bubbling’ 
heeft in de afgelopen jaren be-
wezen dat hij een dj is van groot 
kaliber. Hij is naast dj ook produ-
cer en verantwoordelijk voor po-
pulaire cd’s als ‘Bubblin’ Bass’. 
Glenn B komt samen met zijn 
vriend dj Nick. Dj Nick is ooit be-
gonnen als dance en house dj 
en heeft zich na een aantal ja-
ren ontwikkeld tot allround dee-
jay. Ze draaien regelmatig samen 
door het gehele land. 
Bobs is geopend vanaf 23:00 uur. 
Entree 10,00 euro met member-
card óf voor 00:00 uur 6,00 euro.

Klaverjassen
Uitgeest - Op maandagavond 
20 oktober kan men weer komen 
klaverjassen in het clubhuis van 

FC Uitgeest. De klaverjasavond 
begint om 20.00 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 1,50 euro.
Er zijn weer prijzen te winnen en 
er is een loterij.
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Concert Neva-Ensemble 
in parochiekerk Akersloot 
Akersloot - Op vrijdag 31 okto-
ber geeft het fameuze Neva-en-
semble uit Sint Petersburg een 
concert in de Sint Jacobus de 
Meerdere kerk van Akersloot. 
De vier dames en drie heren van 
het Neva ensemble brengen een 
programma met liederen uit de 
Russische kerkmuziek, beroem-
de liederen uit de volksmuziek, 
opera en licht klassiek muziek.
Zij doen dit met een meesterlij-
ke stembeheersing en een over-
tuigende bevlogenheid. De com-
binatie van technisch meester-
schap en emotionele betrok-

kenheid met de liederen, die zij 
ten gehore brengen, maakt hun 
optreden telkens weer tot een 
adembenemende belevenis. De 
pianobegeleiding is in handen 
van Valerya Matygulina. Voor 
de pauze bestaat het concert 
uit Russische kerkmuziek, na de 
pauze uit opera, licht klassiek en 
volkliederen. De toegang is gra-
tis. Na afloop is er een deurcol-
lecte ten behoeve van het Neva-
ensemble. Tevens bestaat er ge-
legenheid tot het aanschaffen 
van cd’s. Het concert begint om 
20.00 uur. 

Sfeervolle kunst- en antiekbeurs

De 59e Antiekade in 
Golden Tulip Heiloo
Regio - Voor antiekliefhebbers 
en verzamelaars van oude sier- 
en gebruiksvoorwerpen en curi-
osa wordt voor de 59e keer de 
Antiekade gehouden, de groot-
ste antiekmarkt van Noord-Hol-
land. De Antiekade wordt ge-
houden van vrijdag 17 tot en met 
zondag 19 oktober in de rustie-
ke ambiance van zalencomplex 
Golden Tulip Heiloo. 
Een sfeervol en gezellig evene-
ment om mooie antieke meube-
len en andere unieke, interes-
sante oude objecten te vinden bij 
de circa 25 nieuwe én oude ver-
trouwde deelnemers. Op de An-
tiekade worden geen massapro-
ducten verkocht, maar vakkun-
dig, individueel gemaakte ob-
jecten. Deze bieden de mogelijk-
heid om een persoonlijke smaak 
tot uitdrukking te brengen in het 
eigen interieur of door het dra-
gen ervan. Nostalgisch antiek 
kan de koelheid van een moder-
ne design compenseren. Lief-
hebbers van oude meubelen, 
klein antiek, sieraden, verzamel- 
en designobjecten, kunst en cu-
riosa komen hier volledig aan 
hun trekken. 
De collectie omvat onder meer 
antiek huisraad, ambachtelijk 
gemaakt in velerlei stijlen, waar-
onder Art Deco, Jugendstil lam-
pen, kristallen kroonluchters 
of olie- en koetslampen, Frie-
se staartklokken, Engelse en 
schotse staande horloges, kris-
tal en glas, porselein en aarde-
werk, tinnen, koperen en bron-

zen voorwerpen, lampen, ou-
de kaarten, prenten en gravu-
res, schilderijen, goud, zilver en 
edelstenen, verzamelvoorwerpen 
en curiosa. 
Op zaterdag is het mogelijk an-
tiek en kunst gratis te laten taxe-
ren. Aangeraden wordt hier-
voor vroeg te komen en bij gro-
te drukte wordt een limiet ge-
steld aan het aantal voorwerpen 
dat getaxeerd kan worden. Op 
de Antiekade is informatie voor-
handen over restauratie en on-
derhoud van antiek. Ook wor-
den fraaie kunst- en antiekboe-
ken aangeboden. Bij de stand 
van Palet Kunstmagazine ont-
vangt de bezoeker het magazi-
ne ter waarde van 6,75 euro ge-
heel gratis. 

Indien gewenst kan voor een 
voorwerp boven de 100,00 eu-
ro een garantiecertificaat wor-
den afgegeven. Omvangrijke ar-
tikelen kunnen gratis binnen een 
straal van 25 km worden thuis-
bezorgd. Het is bovendien mo-
gelijk het bezoek te combine-
ren met een wandeling naar de 
historische bedevaartplaats ge-
legen in het bos. De openings-
tijden zijn vrijdag van 19.00 - 
22.00 uur, zaterdag en zondag 
van 11.00 - 17.00 uur. Toegangs-
prijs 7,50 euro, CJP/65+ 6,00 eu-
ro. Kinderen tot zestien jaar on-
der begeleiding van volwasse-
nen gratis. Het adres is Kenne-
merstraatweg 425 in Heiloo. Kijk 
ook op www.antiekade.nl.

Zestigjarige reddingsbrigade 
eigenlijk al tachtig jaar oud
Castricum - Hoewel de CRB 
haar zestigjarige jubileum viert, 
zijn er al tachtig jaar brigadeacti-
viteiten in Castricum.
Mevrouw Wentink-Beusman 
(geboren in 1910), is direct be-
trokken geweest bij de eerste 
activiteiten en de oprichting van 
de CRB vanaf 1928! In de jubi-
leumuitgave van het clubblad 
De Toeter van 1973 heeft zij ver-
slag gedaan van de gebeurtenis-
sen  vóór- en direct na de oor-
log. Mevrouw Wentink-Beusman 
is in 1965 benoemd tot erelid van 
de CRB. In de archieven van de 
reddingbrigade bevinden zich 
nog oude verslagen. Zo is het in-

drukwekkend om te lezen, dat 
nota bene een van de eerste be-
stuurleden, Cees Sieben en zijn 
echtgenote met de auto eind 20-
er jaren in het Noord Hollands 
kanaal zijn gereden en verdon-
ken, terwijl ze op pad waren voor 
de Castricumse Reddingsbriga-
de in oprichting. Er zijn ook vro-
lijkere anekdotes te vinden bij de 
reddingsbrigade aanstaande za-
terdag, tijdens de open dag van 
de Reddingbrigade.

Het jubileum en de open dag 
worden gehouden op het Sport-
park Wouterland. Belangstellen-
den zijn welkom vanaf 11.00 uur. 

GroenLinks neemt het op 
voor bewoners Hoogevoort
Castricum - GroenLinks dient 
een motie in waarin het college 
gevraagd wordt een onafhanke-
lijk onderzoek te laten doen naar 
de bouwtechnische staat van de 
woningen aan de Hoogevoort 
en de kosten van een mogelij-
ke renovatie. De huurders heb-
ben grote bezwaren tegen sloop. 
De partij wil dat er bij de Wone-

rij op aan gedrongen wordt een 
oplossing te zoeken die tege-
moet komt aan de wensen van 
de bewoners. 

Gevraagd wordt de behande-
ling van een aanvraag voor een 
sloopvergunning uit te stellen tot 
een bevredigende oplossing is 
bereikt voor het conflict. 

Kubus & Kingpins 
Alkmaar  - 
Op zaterdagavond 18 okto-
ber 2008 wordt ‘t Gulden Vlies 
te Alkmaar omgetoverd in een 
bluesrockcafé. Vanaf 22:00 uur 
staat Kubus and The Kingpins op 
het podium. De band bestaat uit 
vier ervaren muzikanten die allen 
in de loop der jaren hun sporen 
hebben verdiend. De leadzanger 
is altijd trouw gebleven aan de 
blues-rock. De rest van de band-
leden zijn na vele zwerftochten 
via funk, punk en rock inmiddels 
ook al vele jaren verslaafd aan 
deze speelstijl. Het repertoire 
bestaat uit zowel eigen werk als 
nummers van o.a. Walter Trout, 
Stevie Ray Vaughan, ZZ Top, Ro-
ry Gallagher, Jimmy Thackery en 
Gary Moore.

La Primavera
Heemskerk - Zondag 19 ok-
tober om 11.30 uur speelt in de 
Culturele Cirkel Heemskerk La 
Primavera Italiaanse en Spaanse 
muziek uit de vroegbarok. La Pri-
mavera bestaat uit Anabela Mar-
cos, sopraan; Maaike Boekholt, 
gamba; Margit Schultheiß, harp.
Midden in de herfst zal La Prima-
vera ‘Hartstocht en Melancholie’ 
laten horen uit het 17e eeuwse 
Italië en Spanje in de bezetting 
zang, harp en gamba. De barok-
harp is niet vaak te horen op de 
Nederlands podia. Het was in de 
barok een geliefd instrument om 
zangers te begeleiden. Samen 
met de gamba vormt de harp 
de zogenaamde basso continuo, 
de harp speelt de akkoorden en 
de gamba de baslijn. Daarnaast 
zijn beide instrumenten ook so-
listisch te horen, zodat een aan-
trekkelijk en afwisselend pro-
gramma ontstaat: liederen vol 
hartstocht worden afgewisseld 
met dansen en melancholische 
stukjes. Kaarten tel. reserveren: 
0251 - 236 942 en, indien voor-
radig, verkrijgbaar op de dag van 
het concert aan de kassa. 

Herfst van de Groene 
IJmond tot aan Zaanstad
Regio - De digitale nieuwsbrief 
van de Groene IJmond en Tussen 
IJ&Z biedt volop inspiratie en in-
formatie over uitstapjes in de re-
gio IJmond en Zaanstad voor de 
hele familie. 
De nieuwe nieuwsbrief met het 
thema herfst is te downloa-
den op www.groeneijmond.nl of  
www.tussenijenz.nl. Met het pro-
gramma de Groene IJmond in-

vesteert de overheid in groen in 
de regio IJmond. Het doel is om 
deze sterk verstedelijkte regio 
groener te maken voor de men-
sen die er wonen, werken of re-
creëren. 
Ook is er veel aandacht voor 
het aanleggen en verbinden van 
fiets- en wandelpaden. In 2010 
moet het programma gereed 
zijn. 

Alzheimer is op 
zoek naar bestuur
Regio - De afdeling Midden-
Kennemerland van Alzheimer 
Nederland zoekt nieuwe be-
stuursleden. In tijdsinvestering 
betekent dit één maal per maand 
een bestuursvergadering. Afhan-
kelijk van de interesse wordt in 
nader overleg besproken of men 
betrokken zult zijn bij werkgroe-
pen rond bovengenoemde activi-
teiten. Inlichtingen bij Alzheimer 
Nederland, afdeling Midden-
Kennemerland: 06-51942684.
Schriftelijke reacties Post-
bus 231, 1900 AE Castricum of 
mkennemerland@alzheimerne-
derland.nl 
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Scherpe acties in Oude Woonstal 
na succesvol vierjarig bestaan

Castricum - De Oude Woonstal, 
speciaalzaak in antiek, woon-
accessoires ruitersportartikelen 
en allerlei soorten vloeren, be-
staat alweer vier jaar. Daarom 
worden er in de komende tijd al-
lerlei scherpe acties gehouden 
waarmee de klanten hun voor-
deel kunnen doen. Ook staan er 
allerlei veranderingen op stapel. 
Zo komt er een aparte afdeling 
voor het grote assortiment rui-
tersportartikelen. De verbouwing 
is momenteel in volle gang.
 
Eigenaar Fred de Ridder vertelt: 
“Als het assortiment is geschei-
den, kunnen we het antiek en de 
verschillende soorten houten en 
natuurstenen vloeren beter pre-
senteren. Dat geldt natuurlijk 
ook voor de ruitersportartikelen. 
Alles krijgt wat meer ruimte.” 
Wie voor de eerste keer de Ou-

de Woonstal bezoekt, zal aange-
naam verrast worden. Op het be-
drijventerrein de Castricummer-
werf heeft Fred een bedrijfshal 
zo ingericht dat het heerlijk rond-
dwalen is. Historische bouwma-
terialen worden afgewisseld met 
antieke meubelstukken en apar-
te en bijzonder sfeervolle woon- 
en tuinaccessoires. Ook voor wie 
op zoek is naar een bijzonder ca-
deau kan hier uitstekend terecht. 
De eerste verdieping staat in zijn 
geheel in het teken van antiek. 
Op de benedenverdieping zijn de 
vele voorbeelden van de houten 
en natuurstenen vloeren, die De 
Oude Woonstal levert en profes-
sioneel legt, te bewonderen. 
Heel toepasselijk worden de 
klanten bij de entree ontvangen 
door een levensgrote ridder te 
paard. Fred: “Ik heb nu drie le-
vensgrote metalen beelden ge-

kocht in Thailand en die plaats ik 
volgende week op het hekwerk.”
Een andere verandering in De 
Oude Woonstal is dat Simone 
niet langer onderdeel uitmaakt 
van het team. “Simone heeft 
besloten een andere weg in te 
slaan. Gelukkig werkt mijn nicht-
je Astrid al geruime tijd bij ons. 
Zij kan de klanten uitstekend 
adviseren.” De Oude Woonstal 
is zo een echt familiebedrijf ge-
worden. Ook Astrids moeder en 
zus van Fred, Helmie, is regel-
matig achter de toonbank en in 
de winkel te vinden. Op zaterdag 
helpt Freds dochter Rowena een 
handje mee. 

De Oude Woonstal is bovendien 
voorzien van een volledige col-
lectie artikelen voor ruiters en 
hun paard. De wintercollectie 
ruitersportkleding laat trendy én 
doelmatige kledingstukken zien 
voor dames, heren en kinderen. 
“Je hoeft echt geen paard te rij-
den om hier een leuke winterjas 
te kopen””, zegt Astrid lachend. 
Ook de rijlaarzen zijn opvallend 
modieus. Momenteel zijn de Po-
werhorse winterdekens scherp 
geprijsd. Astrid: “Vanwege het 
vierjarige bestaan komen we 
regelmatig met nieuwe, scher-
pe acties. Dus het is de moeite 
waard om de komende tijd re-
gelmatig even binnen te lopen.” 
De Oude Woonstal ontwikkelt 
momenteel een nieuwe website. 
Ruiters en liefhebbers van an-
tiek kunnen vast een kijkje ne-
men. Het antiek is bovendien 
via de website te bestellen. Het 
adres is www.deoudewoonstal.
nl. De Oude Woonstal is te vin-
den op de Castricummerwerf 16 
in Castricum, tel.: 0251-673639. 
Op maandagmorgen is de win-
kel gesloten. 

Wie jarig is trakteert!
Johanna’s Hof viert 75-
jarige bestaan feestelijk
Bakkum - Resaurant Johanna’s 
Hof bestaat 75 jaar en dat wordt 
gevierd! In de maanden oktober 
en november krijgen gasten die 
genieten van het jubileumme-
nu een fles Montes sauvignon 
blanc of een fles Montes caber-
net sauvignon cadeau bij het di-
ner. En wie zelf 75 jaar wordt in 
oktober of november van dit jaar 
betaalt voor dit menu slechts 
12,50 euro! 
Gerrit Dokter staat, samen met 
zijn familie, aan het roer van het 
restaurant aan de Zeeweg in het 
Noordhollands Duinreservaat. 
“Wij hebben vanwege het jubi-
leum een film gemaakt over het 
heden en verleden van Johanna’s 
Hof met leuke impressies, foto’s 
en interviews en deze wordt ca-
deau gedaan aan gasten die ge-
bruikmaken van het jubileum-
menu.” Maar dat is nog niet al-
les. “Wie van een biertje houdt, 
kan het bierglas met jubileum-
logo na afloop gewoon meene-
men. En de kleintjes die komen 
eten worden getrakteerd op een 
leuke verrassing.” 
Het is 75 jaar geleden dat Jo-
hanna’s Hof werd gebouwd in 
opdracht van de Provincie en in 
samenwerking met de familie 
Heck. Het theehuis had toen ook 
hotelkamers tot zijn beschikking. 
Daarvoor, sinds 1860, was Jo-
hanna’s Hof een boerderij. Tij-
dens de Tweede Wereldoor-
log werd het restaurant door de 
Duitsers gevorderd en aan het 
einde van de oorlog door hen in 
brand gestoken. In de eerste ja-
ren daarna werden vanuit de ga-
rage thee en maaltijden geser-
veerd. Ondertussen gingen de 
ontwikkelingen gestaag door. 
Johanna’s Hof werd een popu-
lair en alom bekend pannen-
koekenrestaurant. Daarnaast liet 
de menukaart vooral traditione-
le Hollandse gerechten zien. Be-
gin jaren ’90 werd, als een van 
de eerste horecabedrijven in Ne-
derland, de automatisering inge-
voerd.  
Ook de kaart veranderde dras-
tisch en werd aangepast aan alle 

eisen van de tijd. Johanna’s Hof 
werd bovendien populair als lo-
catie om een groot feest te vie-
ren. Op 2 december 1999 sloeg 
het noodlot toe toen een he-
vige brand het restaurant en 
de naastgelegen stallen in de 
as legde. Maar Johanna’s Hof 
kwam terug. Nog geen jaar later 
werd het nieuwe restaurant op 
feestelijke wijze geopend.
 
Het terras, de speeltuin en de 
dierenweide vormen samen de 
entree. Binnen is het goed toe-
ven in het restaurant, de Winter-
tuin, het Koetshuis, de Jachtzaal, 
de Oude Stal en de gezellige Ier-
se bar Paddock. “We hebben on-
dertussen alles compleet gere-
styled in een retro-, artdecostijl. 
En aan het einde van de maand 
wordt het rieten dak vervangen.” 
Kinderen vieren nog steeds hun 
pannenkoekenfeestje in het res-
taurant, maar de keuken is ook 
uitstekend toegerust om gro-
te buffetten of diners te berei-
den. Naast alle feesten en zake-
lijke bijeenkomsten die hier wor-
den gehouden, is het in het res-
taurant gezellig druk. “Nu voor-
al met gasten die gebruik wil-
len maken van het jubileumme-
nu.” En hoe ziet dat menu er dan 
uit? “Carpaccio van het biolo-
gisch Wieringer weiderund op 
een salade met mosterddressing 
en oude Beemster als voorge-
recht, gevolgd door lichtgebon-
den wildbouillon, vervolgens ge-
bakken kabeljauwfilet, gerold in 
parmaham met een kappertjes-
saus óf gebraden hertenbiefstuk 
in een rode portsaus óf entreco-
te van de lende van het Schot-
se Angusrund van 250 gram. 
Als dessert hebben we geko-
zen voor een chocoladebol ge-
vuld met pistache/amandelijs 
en gecaramelliseerde amandel-
stiften en het diner wordt afge-
sloten met een Bakkums Bakkie, 
dat bestaat uit café crème met 
after eight, slagroom, bonbons 
en een pousse café van Amaret-
to.” Reserveren kan op tel. 0251-
652486 of via info@johhof.nl. 

Tien procent korting
Koffie- en wijnproeverij 
zaterdag bij Wereldwinkel 
Castricum - De C.F. Smeets-
laan is weer toegankelijk voor 
al het verkeer en daar moet 
op gedronken worden. Dat 
vindt de Wereldwinkel Castri-
cum. Op zaterdag 18 oktober 
is er een koffie- en wijnproe-
verij in de Wereldwinkel Cas-
tricum. Koffie vanaf 10.00 uur 
en wijn vanaf 15.00 uur. 

De koffie van Fair Trade is in een 
nieuwe verpakking gestoken 
maar de kwaliteit blijft uiteraard 
hetzelfde. Voor wat variatie voor 
de koffiedrinkers heeft de We-
reldwinkel gezorgd voor verras-
sende  koffierecepten. Deze zijn 
gratis verkrijgbaar in de winkel.  
Vanaf 15.00 uur wordt ook de 
wijn erbij gepakt. Wijnen uit ver-
schillende landen kunnen ge-

proefd worden. Zo ook de Zuid-
Afrikaanse wijnlijn Goue Vallei. 
Een serie van rode, witte en ro-
sé wijn gemaakt van bekende en 
door de Nederlandse consument 
gewaardeerde druivenrassen. 
Pinotage bijvoorbeeld, de naam 
van een unieke Zuid-Afrikaanse 
druif die is ontstaan door de Pi-
not noir en Cinsaut druif met el-
kaar te kruisen. 

Deze druif geeft de wijn de geur 
van frambozen en pruimen, een 
rijpe, volle en krachtige smaak 
en een dieprode kleur. De gehele 
wijnlijn is geselecteerd op smaak 
met als uitgangspunt fruitig en 
toegankelijk. Smaakvolle wijnen 
voor een vriendelijke prijs en op 
deze dag gaat daar ook nog eens 
10% vanaf. 
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KV Stormvogels in 
slotfase nog onderuit
Uitgeest - KV Stormvogels 
heeft de zware uitwedstrijd te-
gen Crescendo met 13-12 ver-
loren. Twee minuten voor tijd 
kon de thuisploeg nog de win-
nende treffer maken. Gezien de 
krachtsverhoudingen was een 
gelijkspel een betere afspiege-
ling geweest. 
Stormvogels begon niet al te 
sterk. Speler Gerard Valkering: 
“We kwamen met 5-1 achter 
doordat we niet erg scherp be-
gonnen. Verder hadden we de 
pech dat onze tegenstander erg 
goed met de mogelijkheden om-
ging. Die werden steeds afge-
maakt.” Daarna kwam de ploeg 
nog redelijk terug. Valkering: 
“Van 7-3 zijn we voor rust weer 
teruggekomen tot 7-6. Dat geeft 
nog alle hoop voor het tweede 
bedrijf.”
Na de pauze kon de thuisploeg 
snel twee keer scoren. Maar 

Stormvogels knokte zich goed 
terug en kwam op 9-9. Daarna 
bleef het een hele spannende 
wedstrijd. Valkering: “Tot het ein-
de van de wedstrijd heeft het on-
geveer gelijk gestaan, of we ston-
den een punt achter. In de laat-
ste twee minuten maakte Cres-
cendo  uiteindelijk de winnende 
treffer. Triest want afgezien van 
het niet sterke begin hebben we 
toch goed gespeeld.” Het ver-
lies doet ook op de ranglijst pijn. 
Valkering: “De ploegen Water-
land en Aurora staan nog onder 
ons. Dit moeten we ook vooral 
zo houden, maar dan moeten we 
wel meer punten gaan pakken. 
Aurora krijgen we voor de twee-
de keer deze competitie. De eer-
ste keer is het gelijk geworden.” 
Valkering is sinds enige tijd geen 
aanvoerder meer. “Dat is Jean-
nete Blokker geworden, en dat 
gaat natuurlijk ook goed.”

Van links naar rechts: Eveline Jongejans, Jord Betjes, Saskia Blokker, 
Jelmer van Dam.

FC Uitgeest blijft goed overeind
Uitgeest - Het blijft goed gaan 
met FC Uitgeest dat de uitwed-
strijd tegen Zeevogels met 2-4 
won. 
Trainer Jurg Bosman mocht na 
afloop tevreden zijn. Niet alleen 
was er een verdienstelijke over-
winning geboekt maar hij had 
ook gezien hoe zijn ploeg op be-
langrijke momenten over veer-
kracht beschikt. Waar het team 
vorig seizoen nog wel eens de 
weg kwijtraakte als het even 
niet vanzelf ging, daar worden 
nu de mouwen opgestroopt en 
start men gewoon het ‘Uitgees-
ter kwartiertje’.
Uitgeest begon in Egmond in de-
zelfde opstelling als tegen VZV 
dus zonder de geblesseerde 
Mark van Tol en Raymond Rijns-
burger. Vanuit een zwaar ver-
sterkte verdediging en met een 
straffe mandekking op vooral Ra-
mon den Nijs, probeerde Zeevo-
gels het Uitgeest lastig te maken. 
Dat lukte goed want er kwamen 
in de beginfase nauwelijks kan-
sen. De ploeg uit Egmond kwam 
in de 15e minuut op 1-0. Voor 
Uitgeest brak een moeilijke pe-
riode aan waarin men zich geen 
raad wist met het felle storen van 
Zeevogels. Dat de ploeg daarbij 
regelmatig de grenzen der spor-
tiviteit overschreed was niet eens 
zozeer de dappere Egmonders 
aan te rekenen als wel de zeer 
lankmoedig fluitende scheids-
rechter Stavenuiter, die op ver-
schillende momenten verzuimde 
de gele kaart te trekken. Vooral 
Ramon den Nijs was het slacht-
offer. Vreemd genoeg was het 
een verdediger die deze keer het 
‘Uitgeester kwartiertje’ inleidde. 

In de 33e minuut wist de keeper 
van Zeevogels een hard schot 
van Frank Deijkers niet goed te 
verwerken. De terugspringende 
bal werd vervolgens beheerst in-
geschoten door de attente Ra-
mon den Nijs. 1-1. Vier minuten 
later leken de broertjes Den Nijs 
welhaast over telepathische ga-
ven te beschikken. Na een fraaie 
actie schoot Ramon via de kee-
per tegen de paal. Niemand re-
ageerde behalve broer John die 
kennelijk wist wat zijn broertje 
ging doen en dus op de goede 
plaats stond om de 1-2 in te tik-
ken. Drie minuten later was het 
weer raak. Juan Viedma werd na 
een solo onreglementair gestuit. 
Hij benutte de toegekende straf-
schop feilloos: 1-3. 
De rust duurde iets langer dan 
normaal omdat de scheidsrech-
ter zich vanwege een blessure 
moest laten vervangen door de 
in de haast opgetrommelde arbi-
ter Liefting. Uitgeest maakte het 
zichzelf in die tweede helft onno-
dig moeilijk. Het had bovendien 
de pech dat al na tien minuten 
Viedma zich noodgedwongen 
moest laten vervangen. Het uit-
verdedigen werd steeds slordi-
ger en combinaties eindigden te 
vaak in balverlies. In de 35e mi-
nuut viel dan ook de onvermij-
delijke 2-3. De goal was echter 
ook het startsein voor het twee-
de ‘Uitgeester kwartiertje’. Ach-
tereenvolgens Rodenburg, Wijk 
en Veldt kregen de kans om de 
wedstrijd op slot te gooien maar 
faalden hopeloos. Tot de 43e mi-
nuut toen Rick Veldt eindelijk de 
verlossende 2-4 op het score-
bord liet noteren. 

Klinkende 
overwinningen 
bij MHCU
Uitgeest - De meisjes 8D1 heb-
ben indruk gemaakt met hun 
overwinning. De jongens C1 
werden zelfs kampioen van de 
voorcompetitie
Vanaf het begin was de wedstrijd 
van de meisjes C2 tegen Hurley 
spannend, want zouden de mei-
den van Uitgeest winnen van 
Hurley dat slechts een plaats ho-
ger stond? 
Meteen aan het begin van de 
wedstrijd zag Hurley een kans 
om te scoren wat ook lukte. Uit-
geest zag daarop meerdere kan-
sen maar alle mislukten. Bij rust 
was de stand 1-0. 

Drang om te scoren
Na rust kreeg Uitgeest echt 
drang om te scoren en deed 
meerdere doelpogingen die he-
laas gestopt werden. Hurley 
kreeg weer een kans die benut 
werd. Uitgeest ging steeds be-
ter spelen en kreeg nog drie po-
gingen om te scoren. Hurley was 
echter te sterk en slaagde er-
in om vlak voor het einde van de 
wedstrijd nog een keer te scoren 
waardoor de eindstand 3-0 werd 
in het voordeel van Hurley.
Het meisjes 8D team moest aan-
treden tegen een team van de 
Terriërs uit Heiloo. Zou er na 
de winst van vorige week we-
derom een overwinning in zit-
ten? De Terriërs konden goed 
een mannetje passeren, maar 
Uitgeest wist regelmatig de bal 
te onderscheppen waardoor zij 
weinig kansen kregen. Langza-
merhand kreeg Uitgeest steeds 
meer overwicht en een doel-
punt kon dan ook niet uitblijven. 
Uit een mooie voorzet werd 1-
0 gescoord. Het was meteen de 
aankondiging voor een periode 
waarin Uitgeest sterker was en 
nog twee keer scoorde. De rust-
stand was 3-0. 

Snelle uitbraak
Aan het begin van de tweede 
helft was er een snelle uitbraak 
van Terriërs met een knal op het 
doel die helaas door de keep-
ster niet gestopt kon worden. De 
eindstand werd 3-1.
Voor de jongens C1 was het een 
spannende speeldag omdat zij 
nummer een stonden in de poule 
en tegen de nummer drie (Athe-
na) moesten spelen. Voor aan-
vang van de wedstrijd hadden de 
nummers een, twee en drie alle-
maal een gelijk puntentotaal. Het 
verloop van de wedstrijd was dus 
van belang voor de eindstand in 
de poule temeer omdat de num-
mer twee tegen de nummer vier 
moest aantreden. Er was dus 
nog van alles mogelijk. Lan-
ge tijd zag het ernaar uit dat de 
wedstrijd onbeslist zou blijven, 
maar op het laatste moment wist 
Uitgeest toch het doel te raken. 
De eindstand was 1-0. Omdat de 
nummer twee gelijk speelde zijn 
de jongens C1 kampioen van de 
voorcompetitie. 

Oranjeboven 1 speelt gelijk
Uitgeest - Het eerste team van 
badmintonvereniging Oranje-
boven heeft met  4-4  gelijk ge-
speeld tegen de koploper De 
vliegende Shuttle uit Hoofddorp.
De eerste heren enkel werd in 
een bloedstollende driesetter 
door Remon Hart gewonnen. De 
eerste set werd met 21-17 verlo-
ren maar de andere sets in het 
voordeel van Remon met 21-16 
en 21-19. De tweede heren enkel 
werd ook door Marcel v.d. Pas 
gewonnen met 21-16 en 23-21
De partij van de dag was die van 
Cindy Engelbaerts, terug van een 
blessure werd haar dames enkel 
gewonnen in twee sets 21-14 en 
21-13.
Het tweede dames enkelspel 
werd ging verloren in twee sets. 
De damesdubbel van Cindy/Ilo-
na werd in een tweesetter ge-
wonnen door De vliegende Shut-
tle. De eerste set in de heren-
dubbel van Remon/Dick werd 
in een spannende  strijd verlo-
ren met 21-19 en in de tweede 
set was het zoeken naar de juiste 
tactiek, maar deze set ging naar 
de tegenpartij.
De tussenstand was inmiddels 3-
3 en de laatste twee mixpartijen 
moesten nog gespeeld worden. 

De eerste mixpartij van Marcel/
Cindy werd door het spelen van 
een tactisch speelwijze snel be-
slist in 21-15 en 23-21. De laat-
ste mixpartij van Remon/Ilona 
werd in drie sets verloren. 
Door deze uitslag staat Badmin-
tonclub Oranjeboven stevig op 
de tweede plaats in de poule.
Het jeugdteam van Oranjebo-
ven had een zware dag in Am-
sterdam. De koploper Slotermeer 
was te sterk voor de jongens uit 
Uitgeest. Eindstand 8-0 voor Slo-
termeer.
Op 2 november om 10:00 uur 
worden de thuiswedstrijden ge-
speeld in Sport-en Tenniscen-
trum De Zien in Uitgeest.
De Nederlandse Badminton 
Bond heeft nu ook het speed-
badminton onder zijn hoede en  
binnenkort zal Dick Breeuwer 
examen afleggen om als clinic-
leider speedbadminton te pro-
moten bij verenigingen en scho-
len. Zijn eerste clinic is al ge-
pland in november.
Voor meer informatie over bad-
minton of  speedbadminton kan 
men terecht bij Dick Breeuwer tel. 
0251-319793 of 06-42458979. Zie 
ook www.bcoranjeboven.250x.
com.

Wedstrijdoverzicht Volleybal Voluit
Donderdag 16 oktober 
Voluit DS 1 - Wham Wham DS 1 20.00
Voluit HS 1 - Zaanstad HS 6 20.00
Voluit DS 2 - Zaanstad DS 5 20.00
Voluit DS 4 - Odin DS 6 20.00
Voluit HS 2 - Zaanstad HS 8 21.30
Voluit DS 3 - Zaanstad DS 6 21.30
Voluit DS 5 - Voho DS 1 21.30

Programma Sport- en Tenniscentrum
Donderdag 16 oktober
20:00 Volleybalcompetitie Voluit
20:00 Dartcompetitie

Vrijdag 17 oktober
Dartcompetitie 20:00
RZVV SNS Regiobank Competitie 
19:30 De Groot Verzekering - Bouw en Funderingstechniek
20:10 Piet Putter Bouw - Grafico
20:50 WEA accountants - Snijder Stoffering
21:30 Haazz.nl - Autoschade Zonneveld
22:10 Sporthal de Zien - Patina Valbeveiliging
22:50 Rotho Houten Vloer - Vlaggenkoning

Zondag 19 oktober
10:00 Jeugddarten 

Woensdag 22 oktober 
20:00 Recreatie volleybal en badminton
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Eerste editie bosloop AVC groot succes
Bakkum - Afgelopen zondag 
deden ruim 300 mensen mee 
aan de 39e editie van de bos-
loop. Op de diverse afstanden 
werden mooie tijden neergezet, 
al zijn de baanrecords (32.49  bij 
de mannen en 39.13 bij de vrou-

wen) niet gebroken. Op de 2,3 
km voor de jeugd waren het Kar-
lijn van Es en Ryan Clarke die er 
met de eerste prijs  vandoor gin-
gen. 
Voor de 10,7km, de wedstrijdaf-
stand die meetelt in het KNAU 

bij de vrouwen ging de eerste 
prijs naar Gerrie Schilder en bij 
de mannen naar Arnold Vree-
ker. De volgende bosloop is op 
7 december. Er kan dan gekozen 
worden uit 2,3km, 4km, 11,1km 
en 21,1km. 

FCC schiet opnieuw met scherp
Castricum - Hij stond er nog 
wat onwennig bij, een uur na 
afloop van de wedstrijd. Op 
het podium gevraagd als Man-
off-the-match hield Niels Pop-
ping het achter de microfoon bij 
twee korte zinnetjes. Met het va-
tje bier als trofee onder de arm 
mengde hij zich snel weer tus-
sen zijn vertrouwde teamgeno-
ten. “Liever spreekt hij met zijn 
voeten”, zei iemand. En dat deed 
de jonge spits dan ook. Met een 
onvervalste hattrick droeg Niels 
Popping voor een belangrijk deel 
bij aan de zege van FC Castri-
cum. Er waren meer spelers van 
FC Castricum die in aanmerking 
kwamen voor de Man-off-the-
match, maar niemand zal het 
Niels Popping hebben misgund. 

De 6- 2 tegen DZS was al weer 

de vierde winst op rij voor de 
mannen van trainer Mark Kra-
nendonk. Het Castricumse aan-
valstalent produceerde geza-
menlijk een half dozijn treffers en 
dat was een juiste weergave van 
het wedstrijdverloop. De pot te-
gen DZS leek een verplicht num-
mer te worden, maar dat pakte 
toch even anders uit. Er was wel-
iswaar veel te genieten, maar er 
ging ook nog het nodige mis bij 
FC Castricum, met name in ver-
dedigend opzicht. In de slotfa-
se kreeg het dankbare publiek 
nog een smakelijk toetje voor-
geschoteld. Niels Popping kapte 
zijn tegenstander uit en plaats-
te de bal in een mêlee van spe-
lers schitterend in de linker bo-
venhoek. Als je zoiets kunt mag 
je terecht tot Man-off-the-mach 
worden verkozen. 

Maarten Spanjer gast op 
sponsoravond VV Limmen
Limmen - De sponsorcommis-
sie van voetbalvereniging Lim-
men heeft voor de sponsoravond 
weer een klinkende naam we-
ten te strikken. Donderdagavond 
13 november is Maarten Spanjer  
gast in de kantine van voetbal-
vereniging Limmen. De bekende 
acteur en schrijver treedt daar-
mee in de voetsporen van veel 
aansprekende voorgangers. De 
trainers Co Adriaanse en Fop-
pe de Haan, voetbaljournalist Jo-
han Derksen, AZ-directeur Toon 
Gerbrands, toenmalig Ajax-voor-
zitter Michael van Praag, de oud-
voetballers René van der Gijp en 
Youri Mulder, de scheidsrechters 
Jan Keizer en Dick van Egmond, 
ze waren allemaal al eens te 
gast in de fraaie kantine. Spanjer 
komt niet alleen. Televisiejour-
naliste Carrie ten Napel zal hem 

vergezellen. Alle sponsors van 
V.V. Limmen worden persoonlijk 
uitgenodigd voor deze avond die 
om 19:30 uur begint 

Zwemvierdaagse voor 
goed doel in Witte Brug
Castricum - Alle kinderen met 
een A-diploma kunnen in de 
herfstvakantie meedoen aan 
de Zwem4daagse. De Zwem-
4daagse wordt gehouden van 
maandag 20 tot en met vrijdag 
24 oktober in zwembad De Wit-
te Brug. De jonge deelnemers 
zwemmen vier dagen tien banen 
(250 m) en vanaf tien jaar dage-
lijks twintig banen (500 m). Dit 
kan op maandag tussen 17.15 en 
18.30 uur en van dinsdag tot en 
met vrijdag tussen 17.30 en 18.30 
uur. Ook volwassenen kunnen 
meedoen. Vrijwilligers die baan-
tjes willen tellen zijn ook wel-
kom. De deelnemers steunen 
een goed doel door zich te laten 
sponsoren; per baan of voor het 
geheel. Het gesponsorde bedrag  
komt ten goede aan het ‘Sociaal 

Carnaval’ in Castricum. Dit is een 
organisatie, die carnaval organi-
seert voor mensen met een ver-
standelijk of lichamelijke beper-
king. 
Bij aanmelding van de zwem-
4daagse is het mogelijk met kor-
ting een kaart te kopen voor het 
recreatief zwemmen. Deze kaart 
is niet persoonsgebonden. Het 
recreatief zwemmen in de herfst-
vakantie is elke middag van 
13.00 tot 15.00 uur. Op maandag 
20 oktober om 17.15 uur wordt 
de Zwem4daagse feestelijk ge-
opend. Op woensdagmiddag 
van 12.00 tot 13.00 uur is er een 
ruilbeurs. Op vrijdag 24 oktober 
wordt de Zwem4daagse feeste-
lijk afgesloten. Bij de kassa van 
het zwembad en  op school lig-
gen inschrijfformulieren klaar.

Ontroering bij paardenfestival  
Regio - De eerste editie van het 
Noord-Hollands Paardenfestival 
bij stal De Duinrand in Egmond-
Binnen is succesvol verlopen. De 
clinics van topamazone Domini-
que Filion waren het neusje van 
de zalm voor de serieuze dres-
suurruiter. In de middag genoot 
het publiek van elf verschillen-
de shows. Maar het meest ont-

roerd was het publiek door het 
optreden van de 9-jarige Celine 
Toepoel die met Falabella Polleke 
een aantal moeilijke dressuur-
oefeningen aan de lange teugel 
liet zien. De dag werd afgesloten 
met een wedstrijd ‘Kür op mu-
ziek’. Deze is dit jaar gewonnen 
door Ingrid Barnhoorn met haar 
paard Halentino.

Overtuigende overwinning hockeydames
Castricum - Afgelopen zondag 
kwamen de dames van Derby op 
bezoek op Sportpark het Wou-
terland. Castricum was de eer-
ste lastige tegenstander voor de 
Zwijndrechtse dames. Ondanks 
dat Castricum niet in beste doen 
was, wonnen de oranjehemden 
overtuigend met 5-0. 
Sophie Hendrix opende de score 
vanuit een aanval over de rech-
terkant waarbij de scheidsrech-
ter goed voordeel gaf. Castricum 
kwam eind eerste helft nog op 
2-0 door een doelpunt van Floor 
Been. De tweede helft kende 
geen ander spelbeeld. Castri-
cum was overduidelijk de bete-
re ploeg en Derby bleef vechten 
om terug te komen in de wed-
strijd. De klap kwam dan ook 

de uitbraken van Derby werden 
vervolgens vakkundig onscha-
delijk gemaakt door de Castri-
cumse verdediging. De wedstrijd 
werd nog opgeluisterd door twee 
prachtige Castricumse voltref-
fers. De 4-0 kwam op naam van 
Eva Doets, die een heel mooie 
aanval op aangeven van Meryl 
Nooij tot doelpunt promoveerde. 
Ook spits Marlous Bonnes pikte 
haar doelpuntje mee door snoei-
hard binnen te schieten.  

Helios vlamt weer
Castricum - Helios lijkt na het 
duel met Kieviten van afgelopen 
zondag alles weer op de rails te 
hebben. De ploeg van coach Mi-
chiel van Halderen kende geen 
genade met de opponent uit 
Wormerveer en veegde ze met 
17-11 van het veld. 

Van Halderen is er blij mee. ,,Ik 
wist het op een gegeven mo-
ment niet meer. We verloren du-
el na duel. We hebben besloten 
wat te sleutelen aan de vakcon-
structie. En het liep weer als van-
ouds. We vlammen weer. Ik hoop 
dat het doorzet.’’
Helios pakte in de eerste tien 
minuten van het duel al een 5-
1 voorsprong. Daarna kon het 
niet meer stuk. De hoofdmacht 
uit Castricum stijgt met deze ze-
ge naar een vierde plaats op de 
ranglijst van de derde klasse I. 

Helios treft volgend weekeinde 
het zwakke DTS in Enkhuizen. 
,,Dat moet goed te doen zijn. Ook 
tegen de zwakke broeders kun-
nen we het spel maken in deze 
samenstelling.’’ 

hard aan toen Floor Been de 3-0 
voor de thuisploeg op het score-
bord zette.  De bal kwam via een 
snelle uitbraak terecht bij Floor 
Been die de keeper op slimme 
wijze wist te verschalken. Der-
by leek wat gas terug te nemen, 
waardoor Castricum nog meer 
ruimte kreeg. Een aantal prach-
tige en snelle aanvallen werden 
zo nu en dan afgewisseld met 
slordige passes en onnodig bal-
verlies. De hieruit voortvloeien-
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Vrijwilligen doe je samen
‘De Hoop’ hoopt op 
nieuwe vrijwillig(st)ers

Uitgeest - Het Industrieel Erf-
goedpark ‘De Hoop’ aan de La-
gendijk begint steeds meer vorm 
te krijgen. Naast timmerwerk-
plaats ‘De Juffer’, tevens inge-
richt als tijdelijk bezoekerscen-
trum, een droogloods waarop 
recent een kleine molen is ge-
plaatst, is er een scheepshel-
ling in wording en een restau-
rant in aanbouw. Een permanent 
bezoekerscentrum ‘Het Pak-
huis’ zal nog enige tijd op zich 
laten wachten maar het funda-
ment is gereed. Volgend jaar zal 
er de herbouw plaatsvinden van 
een monumentale Zaanse hout-
loods.
Het erfgoedpark trekt meer en 
meer bezoekers, onder ande-
re als gevolg van het feit dat het 
erfgoedpark een onderdeel is in 
een Europese Erfgoedroute. De-
ze bezoekers zijn geïnteresseerd 
in de geschiedenis van Corne-
lis Corneliszoon van Uitgeest 
en wat hij voor de ontwikkeling 
van ons land betekend heeft. De 
stichting die het erfgoedpark be-
heert is een stichting die geheel 
rust op de inbreng van vrijwilli-
gers. Omdat het park zich snel 
ontwikkelt, is er een grote be-
hoefte aan meer vrijwillige me-
dewerkers die zich voor het In-
dustrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ 
in willen zetten.
“De Nederlandse samenleving 
hangt voor een groot deel af van 
vrijwilligerswerk…” Deze veel-
gehoorde kreet bevat een gro-
te kern van waarheid. Vrijwilli-
gers in de zorg, in de sport, in de 

school, waar eigenlijk niet? Toch 
zijn er nog veel mensen die graag 
een deel van hun vrije tijd ter be-
schikking willen stellen, maar die 
een aansluiting bij de eerder ge-
noemde soorten vrijwilligerswerk 
niet zien zitten. Wellicht kunnen 
die mensen aan de slag bij Stich-
ting Industrieel Erfgoedpark ‘De 
Hoop’ (SIEDH) in Uitgeest. 
Een club voor mensen die het 
leuk vinden om samen ergens 
de schouders onder te zetten, of 
het nu gaat om het plegen van 
onderhoud aan de gebouwen, 
het aanleggen van een leiding, 
of de geschiedenis van Cornelis 
vertellen aan een schoolklas. De 
SIEDH kan veel vrijwilligers en 
vrijwilligsters gebruiken. De ruim 
50 vrijwillige medewerkers zou-
den het fijn vinden wanneer zich 
mannen en vrouwen aanmelden 
die bezoekers willen ontvan-
gen en deze bezoekers rondlei-
den en het verhaal van Cornelis 
Corneliszoon vertellen, uitleg ge-
ven over de lattenzager en over 
de scheepshelling. Die bezoe-
kers uitleg geven over de bouw 
van replica’s van 17e eeuw-
se werkboten en de ‘rederij’ die 
rondom deze boten ontstaan is. 
Of die bezoekers en bezoeker-
tjes, er komen ook hele klassen 
op bezoek, uitleggen hoe een 
houtzaagmolen werkt en wat er 
met de planken en balken die uit 
de molen kwamen allemaal ge-
daan werd. Die ook willen ver-
tellen over de plannen die nog 
uitgewerkt moeten worden, zo-
als de bouw of herbouw van een 

echte paltrokmolen, het onder-
houd aan traditionele boten of 
de plannen om een 17e eeuwse 
vissersboot, een z.g. haringbuis 
te gaan bouwen. 
Barbara Godfroy, coördinatri-
ce voor de gastheren/vrouwen 
rondleiders: ”Deze verhalen 
hoeft u nu nog niet te kennen, 
wij vertellen ze u graag”.
DE SIEDH komt ook graag in 
contact met mensen die de han-
den uit de mouwen kunnen ste-
ken, om onderhoud te plegen, of 
om werkzaamheden uit te voe-
ren welke bijdragen aan de ont-
wikkeling van het erfgoedpark, 
bijvoorbeeld timmerwerk, schil-
deren, installatietechniek, met-
selwerk et cetera. Eigenlijk is er 
voor iedere vakman/vrouw werk 
voorhanden. Deze werkzaam-
heden worden uitgevoerd met 
‘klussenploegen’ groepjes men-
sen die op een vriendschappelij-
ke manier van alles en nog wat 
gezamenlijk aanpakken en te-
gelijkertijd ook nog veel plezier 
hebben ook. Op dit moment zijn 
er twee van deze ploegen, één 
op dinsdagmorgen en één op za-
terdagmorgen.
Naast vrijwilligers voor aller-
lei technische klussen zoekt de 
SIEDH ook vrijwilligers voor an-
dere taken. Zo is men voor edu-
catieve activiteiten op zoek naar 
iemand die de database voor de 
gereedschapscollectie kan be-
heren en onderhouden. Daar-
naast zou het helemaal mooi zijn 
wanneer een creatieve IT-er zich 
meldt die de educatieve werk-
groep kan helpen met het maken 
van interactieve presentaties die 
via pc’s met touch-screens door 
bezoekers te raadplegen moe-
ten zijn.
Voor de pr-functionaris van de 
SIEDH, die tevens beheerder 
van de website www.dehoopuit-
geest.nl is, is men op zoek naar 
iemand die als back-up de web-
site kan beheren en waar nodig 
aanpassen. Daarnaast zou men 
graag in contact treden met ie-
mand die zo af en toe korte in-
ternetartikelen foutloos kan ver-
talen in het Duits. De vertaalac-
tiviteiten beperken zich tot één, 
hooguit twee keer per maand. 
Wie belangstelling heeft om wat 
vrije tijd in de SIEDH te investe-
ren, kan even langsgaan op het 
Erfgoedpark op een dinsdag- of 
zaterdagmorgen, er zijn dan vrij-
willigers aanwezig die vragen 
kunnen beantwoorden. Eén van 
de slogans van de SIEDH is: Vrij-
willigen doe je samen!
Wie niet langs komt maar 
meer informatie wilt kan bel-
len met Barbara Godfroy, tel. 06-
52031649 of stuurt een mail naar 
het SIEDH secretariaat (secreta-
riaat@dehoopuitgeest.nl).

Vrijwilligers van één van de ‘klussenploegen’ bezig met het opbouwen 
van een molenstelling.

Hoe gezond is Kennemerland?

GGD Kennemerland houdt 
onderzoek onder volwassenen
Uitgeest - Eind oktober ontvan-
gen ruim 14.000 mensen van 19-
65 jaar de Gezondheidsenquête 
2008 van GGD Kennemerland. 
Via internet kunnen deze men-
sen de vragenlijst al invullen. De 
vragenlijst gaat over gezond-
heid, leefgewoonten en zorgge-
bruik. Het is de eerste keer dat 
de GGD in deze regio bij volwas-
senen zo’n grootschalig onder-
zoek doet. Doel van het onder-
zoek is een betrouwbaar beeld 
te krijgen van de gezondheid van 
de inwoners en hun mening en 
wensen op dit terrein. Zo kunnen 
het gezondheidsbeleid en activi-
teiten in de regio beter worden 
afgestemd op de gezondheidssi-
tuatie en wensen van de inwo-
ners.
 
Gezondheidsenquête 2008
Ruim 14.000 inwoners in de re-
gio zijn willekeurig geselecteerd 
om aan het onderzoek mee te 
doen. Deze mensen vinden rond 
23 oktober de Gezondheidsen-
quête 2008 van GGD Kennemer-
land in hun brievenbus. Als ze 
dat willen, kunnen zij de vragen-
lijst ook met een persoonlijke in-
logcode via internet invullen. Het 
doel van het onderzoek is de ge-
zondheidssituatie van 19-65 jari-
gen in de regio in kaart te bren-
gen. Als veel mensen meedoen, 
ontstaat een betrouwbaar beeld 

van de gezondheid van de in-
woners van de regio Kennemer-
land. 

Zomer 2009: de resultaten
De GGD publiceert de resultaten 
in de zomer van 2009. De resul-
taten worden waar mogelijk ver-
geleken met landelijke cijfers. De 
gemeenten gebruiken de onder-
zoeksresultaten bij het vaststel-
len van hun beleid en activitei-
ten op het gebied van de volks-
gezondheid. 
Gemeenten en zorg-instellin-
gen kunnen met de resultaten 
van het onderzoek hun voorzie-
ningen en activiteiten zo goed 
mogelijk laten aansluiten bij de 
wensen en behoeften van vol-
wassenen.

Selectie
De 14.000 inwoners die de vra-
genlijst ontvangen, zijn wille-
keurig geselecteerd uit de be-
volkingsregisters van de elf ge-
meenten in de regio Kennemer-
land. Alle gegevens worden ver-
trouwelijk behandeld. 
De elf gemeenten die tot het 
werkgebied van GGD Kenne-
merland behoren zijn: Benne-
broek, Beverwijk, Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 
Heemskerk, Heemstede, Uit-
geest, Velsen en Zandvoort. 

Herfst van de Groene 
IJmond tot aan Zaanstad
Regio - De herfstblaadjes dwar-
relen van de bomen en het land-
schap verandert van kleur. De 
herfst is een prachtige perio-
de om erop uit te gaan. De digi-
tale nieuwsbrief van de Groene 
IJmond en Tussen IJ&Z biedt vol-
op inspiratie en informatie over 
uitstapjes in de regio voor de he-
le familie. De nieuwe nieuwsbrief 
met het thema herfst is te down-
loaden op www.groeneijmond.
nl of www.tussenijenz.nl. Ieder 
kwartaal staan de regionale sei-
zoensactiviteiten in de schijn-
werpers. Ook vindt men er infor-
matie over de ontwikkeling van 
de groen- en recreatieprojec-
ten de Groene IJmond en Tus-
sen IJ&Z. 
Er zijn ook uitgebreide brochu-
res van de Groene IJmond en 
Tussen IJ&Z. Deze kan men via 
het digitale loket van de provin-
cie Noord-Holland, op www.pnh.
nl, gratis opvragen. 
Met het programma de Groe-
ne IJmond investeert de over-
heid in groen in de regio IJmond. 
Het doel is om deze sterk verste-
delijkte regio groener te maken 
voor de mensen die er wonen, 
werken of recreëren. De deel-
projecten zijn onder andere de 
Lunetten, de Duinen, de Groe-
ne Stadsrand, het Tuinbouwge-

bied, de Landgoederen, de Baak 
en Parkzone Wijkeroog. Ook is 
er veel aandacht voor het aan-
leggen en verbinden van fiets- 
en wandelpaden. In 2010 moet 
het programma gereed zijn. De 
provincie Noord-Holland werkt 
samen met de gemeentes Vel-
sen, Beverwijk, Heemskerk, Uit-
geest en Recreatie Noord-Hol-
land. Kijk voor meer informatie 
op www.groeneijmond.nl.

Met het programma Tussen IJ&Z 
legt de overheid 250 hectare 
nieuw recreatiegebied aan tus-
sen de IJmond en Zaanstad. Het 
programma zorgt voor meer re-
creatiemogelijkheden dicht bij 
huis. Het bestaat uit recreatiege-
bied de Buitenlanden rondom de 
Broekpolder, de Omzoom rond-
om Saendelft en het Aagtenpark 
bij Beverwijk. Ook is er veel aan-
dacht voor aantrekkelijke wan-
del- en fietsroutes die straks 
door het groen van Zaanstad 
naar de kust voeren. De provin-
cie Noord-Holland werkt samen 
met de gemeentes Beverwijk, 
Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, 
het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier en Dienst 
Landelijk Gebied. Kijk voor meer 
informatie op www.tussenijenz.
nl. 

Herfststukjes 
en kienen bij 
Kindervreugd
Uitgeest - In de herfstvakantie 
is er weer herfststukjes maken 
en dit keer gaat men het anders 
doen. Bij Kindervreugd gaan ze 

een kalebas vullen met allerlei 
snoeimateriaal. Op woensdag 22 
oktober van 14.00 tot 16.00 uur 
kunnen kinderen langskomen 
om iets moois te maken. Kinde-
ren van vier tot zes jaar het liefst 
onder begeleiding. Wie zelf een 
kalebas heeft, kan deze ook ge-
bruiken. In de herfstvakantie op 
donderdag 23 oktober organi-

seert speeltuinvereniging ‘Kin-
dervreugd’ Uitgeest een kien-
middag. Er zijn weer prijzen te 
winnen. Vanaf 14.00 uur is ie-
dereen welkom in het clubge-
bouw en om ongeveer 16.00 uur 
is het afgelopen. Kijk voor meer 
informatie op www.speeltuinuit-
geest.nl of mail naar speeltuinu-
itgeest@hotmail.com.
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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: 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.

Fietspad bij Bob’s 
op de schop
Het fietspad langs de Geesterweg 
ter hoogte van Bob’s Party Palace 
krijgt een opknapbeurt. Over een 
lengte van een kleine 200 meter, te 
beginnen naast het partycentrum 
en verder terug in de richting van 
Uitgeest worden tegels die verzakt 
zijn of kapot opgehoogd en vervan-
gen. In overleg met het Hoogheem-
raadschap beginnen de werkzaam-
heden op maandag 20 oktober. Ze 
duren tot en met vrijdag 24 oktober, 
zodat de overlast voor het drukke 
weekeinde in Bob’s weer voorbij is. 
Fietsers worden tijdelijk met borden 
over rijplaten door de berm geleid.

Klimaatstraatfeest in Uitgeest
Met het Nationale Klimaatstraatfeest viert heel Nederland zes 
maanden lang feest voor een beter klimaat. Honderden straten 
gaan aan de slag om energie en geld te besparen. Daarmee vallen 
ook punten te verdienen. De 500 meest actieve straten in Neder-
land krijgen op 16 mei 2009 een straatfeest cadeau in de vorm 
van een feestpakket en een budget van 500 euro.

Het college van Uitgeest heeft al zijn
steun aan de landelijke campagne 
betuigd. Die steun levert iedere deel-
nemende straat in Uitgeest al een 
startbonus van 1.000 punten op. 
Straten kunnen zich aanmelden op 
de website www.klimaatstraatfeest.
nl.
Straten in Uitgeest kunnen klimaat-
punten verdienen door energie te be-
sparen en door testjes te doen op de 
website van de campagne. Samen-
werken in de buurt levert extra pun-
ten op. De website geeft daarvoor tal 
van tips en adviezen. Naast de 500 

prijzen wordt er op 16 mei ook nog 
een superstraatfeest weggegeven: 
dat betekent onder meer het live-op-
treden van een bekende artiest.

Piet Paulusma 
Het Klimaatstraatfeest is een initia-
tief van onder meer de Provinciale 
Milieufederaties, buurtlink.nl, de Ne-
derlandse Woonbond, SenterNovem 
en de Vereniging Klimaatverbond 
Nederland. Het gezicht van de cam-
pagne is weerman Piet Paulusma en 
SBS6 ondersteunt de campagne in 
het programma Shownieuws.

Hoe gezond is Kennemerland?
Eind oktober ontvangen ruim 14.000 mensen tussen de 19 en 65 
jaar de Gezondheidsenquête 2008 van GGD Kennemerland. Op in-
ternet kunnen zij de vragenlijst al vanaf 10 oktober invullen. De 
vragen gaan over gezondheid, leefgewoonten en zorggebruik. Het 
is de eerste keer dat de GGD in deze regio bij volwassenen zo’n 
grootschalig onderzoek doet. Doel van het onderzoek is een be-
trouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid van de inwoners en 
hun mening en wensen op dit terrein. Zo kunnen het gezondheids-
beleid en activiteiten in de regio beter worden afgestemd op de 
gezondheidssituatie en wensen van de inwoners. 

Ruim 14.000 inwoners in de regio 
zijn willekeurig geselecteerd om aan 
het onderzoek mee te doen. Deze 
mensen vinden rond 23 oktober de 
Gezondheidsenquête 2008 van GGD 
Kennemerland in hun brievenbus. Als 
ze dat willen, kunnen zij de vragen-
lijst ook met een persoonlijke inlog-
code via internet invullen. Dat kan 
al vanaf 10 oktober, dan ontvangen 
zij ook de inlogcode. Het doel van 
het onderzoek is de gezondheidssi-
tuatie van 19-65 jarigen in de regio 
in kaart te brengen. Als veel mensen 
meedoen, ontstaat een betrouwbaar 
beeld van de gezondheid van de in-
woners van de regio Kennemerland. 

Zomer 2009: resultaten
De GGD publiceert de resultaten in de 
zomer van 2009. De resultaten wor-
den waar mogelijk vergeleken met 
landelijke cijfers. De gemeenten ge-
bruiken de onderzoeksresultaten bij 
het vaststellen van hun beleid en ac-
tiviteiten op het gebied van de volks-
gezondheid. Gemeenten en zorgin-
stellingen kunnen met de resultaten 
van het onderzoek hun voorzienin-
gen en activiteiten zo goed mogelijk 
laten aansluiten bij de wensen en be-
hoeften van volwassenen. 

Selectie
De 14.000 inwoners die de vragen-

lijst ontvangen, zijn willekeurig ge-
selecteerd uit de bevolkingsregisters 
van de elf gemeenten in de regio 
Kennemerland. Alle gegevens wor-
den vertrouwelijk behandeld. De elf 
gemeenten die tot het werkgebied 
van GGD Kennemerland behoren 
zijn: Bennebroek, Beverwijk, Bloe-
mendaal, Haarlem, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, 
Velsen en Zandvoort.

Kijk op Uitgeest
Bijzondere
ambtenaren
Als bestuur van de gemeente kun je 
het werk niet alleen. Gelukkig heb-
ben we in Uitgeest een organisatie 
met ambtenaren die de uitvoering 
van onze besluiten vriendelijk en 
efficiënt ter hand neemt. Inmiddels 
zijn vele van onze medewerkers 
ook voor u een bekend gezicht. Tru-
dy van den Broek is één van onze 
medewerkers. Maar omdat ze bij de 
afdeling personeel en organisatie 
werkzaam is, is ze bij u misschien 
niet bekend. Deze week zet ik haar 
even in de schijnwerpers.

Volgende maand gaat Trudy iets 
doen waar ik veel bewondering 
voor heb. Ze gaat dan als vrijwil-
liger naar Afrika om er te werken 
in een kindertehuis. Na een jaar 
hard werken voor Uitgeest neemt 
ze haar vakantiedagen op om zich 
in te zetten voor kinderen met een 
moeilijke achtergrond in Afrika. Via 
de organisatie Be More gaat ze daar 
aan de slag. Op de website www.
trudyvandenbroek.helptmee.nl 
kunt u daar alles over lezen.

Maar Trudy redt dit uitzonderlijke 
avontuur niet alleen. Moreel en fi-
nancieel wordt ze onder andere 
gesteund door haar collega’s op 
het gemeentehuis. Op allerlei lu-
dieke manieren wordt er al weken 
geld ingezameld om Trudy in Afrika 
haar goede werk te laten doen. Wat 
hebben we toch een bijzonder stel 
medewerkers bij de gemeente Uit-
geest.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Burgerlijke stand
GEHUWD
R. de Jong en M. Pastoor

OVERLEDEN
A. Klomp, 80 jaar
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
PlAAtsING BOuwKEtEN EN cONtAINER
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan Ballast Nedam Bouwmaterieel BV te Almere 
voor het plaatsen van twee bouwketen en een container voor opslag 
van bouwmaterialen op de parkeerplaatsen op de hoek Zwarteven-
straat/Blauwevenstraat, nabij Zwartevenstraat 12 met ingang van 8 
c.q. 10 oktober 2008 voor de duur van 18 weken. Dit in verband met 
werkzaamheden t.b.v. 44 woningen aan de Zwartevenstraat. Aan deze 
toestemming zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. Belanghebbenden kunnen 
tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de 
bekendmaking van dit besluit.

INsPEctEuRs KINDEROPvANG
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat op 9 
september 2008 voor de gemeente Uitgeest als inspecteurs kinderop-
vang zijn aangewezen: mevrouw T. Hartog, de heer E. Jarmohamed en 
mevrouw A. van Zon.

ONthEffING sluItINGsuuR
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat aan Korfbalvereni-
ging Stormvogels ontheffing van het reguliere sluitingsuur (23.00 uur) 
is verleend, ten behoeve van de kantine aan de Niesvenstraat 14 te 
Uitgeest, voor de volgende data (avonden/festiviteiten):
1. Vrijdag 10 oktober 2008, klaverjasavond voor leden, ontheffing

sluitingsuur tot 24.00 uur, onder de bijzondere voorwaarde dat het
    schenken van alcoholhoudende drank daarbij is toegestaan tot een
    half uur voor de sluitingstijd, derhalve tot 23.30 uur;
2. Vrijdag 1 november 2008, feestavond voor leden, ontheffing 
    sluitingsuur tot 01.00 uur;
3. Zaterdag 15 november 2008, gourmetavond voor leden, ontheffing
    sluitingsuur tot 01.00 uur;
4. Zaterdag 20 december 2008, kerstactiviteit voor de jeugd, 
    ontheffing sluitingsuur tot 24.00 uur;
5. Vrijdag 2 januari 2009, nieuwjaarsreceptie, ontheffing sluitingsuur 
    tot 01.00 uur;
6. Elke donderdagavond in de maanden september, oktober en 
    november 2008 en maart, april, mei en juni 2009, clubavond, 
    ontheffing sluitingsuur tot 24.00 uur, onder de bijzondere 
    voorwaarde dat het schenken van alcoholhoudende drank daarbij
    is toegestaan tot een half uur voor de sluitingstijd, derhalve tot
    23.30 uur.
Aan deze ontheffing(en) zijn voorts algemene voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-

schrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken na verzenddatum ontheffing te worden ingediend 
en gericht te worden aan de burgemeester.

ONtvANGEN BOuwAANvRAAG

BR 2008-055  haverkamplaan 40 
Oprichten woning

Bl 2008-090  westergeest 109 
Oprichten schuur

ONtvANGEN slOOPAANvRAAG
sA 2008-007  castricummerweg 1 
  Slopen twee kapconstructies en een schoorsteen 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden 
verleend.

AfGEGEvEN BOuwvERGuNNINGEN
Verzenddatum
15-10-2008  hogeweg 154 
  Uitbreiden woning    
15-10-2008 Anna van Renesselaan 54 
  Plaatsen dakkapel    

AfGEGEvEN tIJDElIJKE BOuwvERGuNNING
Verzenddatum
15-10-2008 Anna van Renesselaan-hoek Kleis
  Plaatsen bouwkeet en containers

AfGEGEvEN GEBRuIKsvERGuNNING
Verzenddatum
15-10-2008  westergeest 39 
  Vergunning voor wijziging van de al afgegeven 
  gebruiksvergunning 

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 be-
zwaarschrift dient binnen zes weken met ingang van de dag na be-
kendmaking van het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan Burgemeester en Wethouders. 

vERGADERING wElstANDscOMMIssIE
De welstandscommissie behandelt op maandag 20 oktober 2008 om 
14.00 uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Ber-
gen en Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in 
het gemeentehuis van Uitgeest. De agenda van de bouwplannen van 
de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 16 oktober worden inge-
zien bij de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest 
of u kunt contact opnemen met mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

Herfst van Groene 
IJmond tot Zaanstad
De herfstblaadjes dwarrelen van de bomen en het landschap ver-
andert van kleur. De herfst is een prachtige periode om erop uit 
te gaan. De digitale nieuwsbrief van de Groene IJmond en tussen
IJ&Z biedt volop inspiratie en informatie over uitstapjes in de regio 
voor de hele familie. De nieuwe nieuwsbrief met het thema herfst 
is te downloaden op www.groeneijmond.nl of www.tussenijenz.nl. 
wie zich hier aanmeldt, ontvangt de nieuwsbrief voortaan automa-
tisch. Ieder kwartaal staan de regionale seizoensactiviteiten in de 
schijnwerpers. Ook is er informatie over de ontwikkeling van de 
groen- en recreatieprojecten de Groene IJmond en tussen IJ&Z. 

Er zijn ook uitgebreide brochures 
van de Groene IJmond en Tussen 
IJ&Z. Deze zijn via het digitale loket 
van de provincie Noord-Holland, op 
www.pnh.nl, gratis op te vragen. 

Over de Groene IJmond
Met het programma de Groene 
IJmond investeert de overheid in 
groen in de regio IJmond. Het doel 
is om deze sterk verstedelijkte re-
gio groener te maken voor de men-
sen die er wonen, werken of recre-
eren. De deelprojecten zijn o.a. de 
Lunetten, de Duinen, de Groene 

Stadsrand, het Tuinbouwgebied, de 
Landgoederen, de Baak en Parkzone 
Wijkeroog. Ook is er veel aandacht 
voor het aanleggen en verbinden 
van fiets- en wandelpaden. In 2010 
moet het programma gereed zijn. 
De provincie Noord-Holland werkt 
samen met de gemeentes Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Recreatie Noord-Holland. Kijk voor 
meer informatie op www.groene-
ijmond.nl.

Over Tussen IJ&Z
Met het programma Tussen IJ&Z legt 

de overheid 250 hectare nieuw re-
creatiegebied aan tussen de IJmond 
en Zaanstad. Het programma zorgt 
voor meer recreatiemogelijkheden 
dicht bij huis. Het bestaat uit recre-
atiegebied de Buitenlanden rondom 
de Broekpolder, de Omzoom rond-
om Saendelft en het Aagtenpark bij 
Beverwijk. Ook is er veel aandacht 
voor aantrekkelijke wandel- en fiets-

routes die  straks door het groen 
van Zaanstad naar de kust leiden. 

De provincie Noord-Holland werkt 
samen met de gemeenten Beverwijk, 
Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, 
het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en Dienst Landelijk 
Gebied. Kijk voor meer informatie 
op www.tussenijenz.nl. 

Jongeren aangehouden bij controle
Bij een grote politiecontrole in uitgeest zijn in de nacht van vrij-
dag 10 op zaterdag 11 oktober twaalf jongeren aangehouden. Dit 
gebeurde in het kader van het project wakkere Ouders. hierbij
probeert de politie ouders van jongeren, die overlast veroorza-
ken, te betrekken bij het gedrag van hun kinderen. 

Er is door de politie rekening ge-
houden met de eerste resultaten 
van de wijkenquête die momenteel 
wordt gehouden in Uitgeest. Zo zijn 
er naast aanhoudingen voor het 
drinken van alcohol op straat ook 
aanhoudingen verricht en bekeu-
ringen uitgeschreven voor het laten 
slingeren van afval, wildplassen en 
schreeuwen op straat. In totaal heeft 
de politie 28 processen-verbaal op-
gemaakt.
Ouders van jongeren die werden 

aangehouden, zijn door de politie 
gebeld met het verzoek hun kinde-
ren op het bureau op te komen ha-
len. Bureau Halt is ingeschakeld om 
passende alternatieve straffen op te 
leggen.
Over de actie van de politie plaatste 
ook het landelijke dagblad De Te-
legraaf een bericht. Op de website 
van het ochtendblad volgde hierop 
een stroom reacties (59), voor het 
overgrote deel zeer positief over het 
optreden van de politie.


