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Wethouder Linnartz sloeg de eerste paal

Start bouw HMS woningen 
Uitgeest - De Provincialeweg, 
de N203 wordt verlegd naar 
het spoor en gaat lopen op het 
grondgebied van de vroegere 
Hollandse Melk Suiker-fabriek 
(HMS). Op het bestaande weg-
tracé worden 142 woningen ge-
bouwd door Thunnissen en Ken-
nemer Wonen. Vrijdag 14 okto-
ber sloeg wethouder Piet Lin-
nartz de eerste heipaal, waar-
mee de start voor de bouw van 
de eerste 35 eengezinswonin-
gen een feit was. Op 24 novem-
ber wordt de omgelegde Provin-
cialeweg geopend voor verkeer. 
Lees het hele verhaal in deze 
editie van de Uitgeester Courant. 

Senior beroofd van pinpas
Politie is op zoek naar 
verdachten babbeltruc
Uitgeest - De politie is op zoek 
naar twee mannen die zich zon-
dag rond 16.00 uur schuldig 
hebben gemaakt aan diefstal 
door middel van een babbeltruc. 
Het tweetal liep op de Dokter 
Brugmanstraat. Aan een bewo-
ner van de seniorenwoningen 
die buiten stond werd gevraagd 
of een van hen naar het toi-
let mocht. De bewoner wees de 
man de weg naar het toilet. Zelf 
bleef hij buiten staan met de an-
dere man. De man die ging plas-
sen heeft vervolgens een pin-
pas meegenomen. Korte tijd la-
ter werd de bewoner telefonisch 
benaderd door een persoon die 
zich uitgaf als politiemedewer-

ker. Er werd een smoes verteld 
dat de pinpas gestolen zou zijn 
waarna er om de pincodes ge-
vraagd werd. De bewoner con-
stateerde dat zijn pinpas inder-
daad ontvreemd was, maar het 
verhaal over de pincodes ver-
trouwde hij niet. Het gaat om een 
man met een lichtgetint uiterlijk 
van 25 tot 30 jaar met een bol 
en breed gezicht, grote oren en 
een flink postuur en een lichtge-
tinte man van 20 tot 25 jaar met 
een smal gezicht en smal pos-
tuur. Getuigen kunnen zich mel-
den via tel.: 0900-8844. Anoniem 
melden kan ook door te bellen 
met Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000.

Cantatedienst 
Uitgeest - Op zondag 23 okto-
ber vindt een bijzondere muzi-
kale cantatedienst plaats in de  
Dorpskerk aan de Castricum-
merweg. De dienst staat in het 
teken van verschillende bijzon-
dere koorwerken uit renaissan-
ce en barok, uitgevoerd door het 
Sonnenberg Ensemble. 
De koordirectie en instrumentale 
begeleiding worden uitgevoerd 
door beroepsmusici, de zangers 
zijn zeer ervaren amateurs. In de 
Dorpskerk met haar prachtige 
akoestiek komt de muziek volle-
dig tot zijn recht. De dienst be-
gint om 16.30 uur en duurt een 
uur; voor kinderen is er opvang. 
Toegang vrij, er is wel een col-
lecte. 

Expositie van de fotoclub 
Uitgeest - In het gebouw van de 
fysiotherapie in de Schevelstraat 
hangt werk van de leden van de 
fotoclub Uitgeest. De expositie is 
gratis te bezichtigen van maan-
dag tot en met vrijdag van 8.00 
tot 18.00 uur. Op dinsdag van-
af 20.00 uur van elke even week 
komen de leden van de fotoclub 
bijeen in dorpshuis De Zwaan en 
nieuwe leden zijn welkom. Het 
interessegebied is breed: por-
tretfotografie, landschap, ex-
perimentele fotografie, gebou-
wen, natuur, et cetera. De foto-
club is onderdeel van de afde-
ling Kennemerland, die compe-
tities, lezingen en cursussen or-
ganiseert. 
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

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

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

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Into the White

Een solo-expeditie 
door arctisch Canada 
Limmen - Beroepsavonturier 
en auteur Jolanda Linschooten 
geeft op donderdag 27 oktober 
een multimedia presentatie in 
Cultureel Centrum Vredeburg in 
Limmen. ‘Into the white’ is het 
verslag van haar reis door het 
onherbergzame en onbewoon-
de noorden van Canada. Jolanda 
doorkruist in de winter de onbe-
woonde Richardson Mountains 
van Noord Canada. Samen met 
een husky loopt zij gedurende 
een maand van Inuvik naar Old 
Crow, waar een kleine Indianen-
gemeenschap hun traditionele 
levenswijze rond de jacht op de 
kariboe nog grotendeels hand-
haaft. De Vuntut Gwichin Native 
People van Old Crow leven met 
het ritme van de Porcupine Ca-
ribou Herd en het voortbestaan 
van hun traditionele levenswij-
ze wordt bedreigd door verre-

gaande plannen om grootscha-
lige oliepijpleidingen aan te leg-
gen dwars door deze noordelijke 
wildernis. Jolanda: “De stem van 
de Vuntut Gwichin Indianen is 
zacht en bovendien leven ze er-
gens aan de rand van ‘onze’ we-
reld. Toch kan wat zij te vertellen 
hebben, ons inspireren anders 
naar natuur te kijken. Ik wil pas 
na een eenzame skitocht van 30 
dagen te voet in Old Crow aan-
komen. Want alleen door de wil-
dernis werkelijk te ervaren, met 
elke vezel van mijn lijf te doorle-
ven, zal ik kunnen begrijpen wat 
de Vuntut Gwichin mij na aan-
komst in Old Crow te vertellen 
heb
Toegang 6,00 euro. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten zijn te koop 
bij de klantenservice in de bibli-
otheek of voor aanvang van de 
lezing in Vredeburg. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
05-10-2011: Joy Edlyn, dochter 
van R.D. de Winter en K. Aart-
sen, geboren te Alkmaar. 05-10-
2011: Niloefar Parnian, doch-
ter van M. Mesman, geboren te 
Alkmaar. 10-10-2011: Roos Mo-
lenaar, dochter van E.C.S. Mo-
lenaar en K.C.J. de Vries, gebo-
ren te Limmen. 10-10-2011: Liv, 
dochter van D.S. Zwijnenberg en 
D. Ammeraal, geboren te Alk-
maar.
Wonende te Castricum:
04-10-2011: Thirza Anna, doch-
ter van W. Koelemeijer en A.G.M. 
Vertelman, geboren te Alkmaar. 
10-10-2011: Bente Theadora Ge-
rarda, dochter van M.F.J. Zaal en 
I.M. Veldt, geboren te Alkmaar.
  
Huwelijken en partnerschap-
pen:
12-10-2011: Willems, Wilhelmus 
L.A. en van de Pieterman, Ma-
ria A., beiden wonende te Cas-
tricum.
 
Overleden:

Wonende te Castricum:
05-10-2011: de Wildt, Anna M.E., 
oud 84 jaar, overleden te Bever-
wijk, laatstelijk gehuwd geweest 
met C. Meulenkamp. 
09-10-2011: Zonneveld, Johan-
na, oud 91 jaar, overleden te Be-
verwijk, gehuwd geweest met 
B.A. Theissling. 10-10-2011: 
Scheuing, Wilhelmina H., oud 
78 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met J.H.A. de 
Vries. 11-10-2011: Mooijman, Al-
fons J.S., oud 85 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met L.C. 
Rodenburg.
Wonende te Akersloot:
04-10-2011: Kraakman, Nicolaas 
T., oud 78 jaar, overleden te Alk-
maar. 06-10-2011: Nuberg, Ba-
rendina H., oud 91 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd ge-
weest met B.R. Talens.
Wonende te Limmen:
09-10-2011: Lodder, Dirk, oud 68 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met A.A. Koele-
wijn. 10-10-2011: Verlaan, Petro-
nella M., oud 90 jaar, overleden 
te Limmen.

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

Gevonden:
Geen.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Castricum - Op donderdag-
avond omstreeks 23.35 uur raak-
ten twee mannen gewond bij 
een mishandeling in Castricum. 
Een 33-jarige man uit Heems-
kerk en een 35-jarige man uit 
Castricum, hadden juist iemand 
met de auto thuisgebracht op 
de Dorpsstraat toen zij daar drie 
mannen zagen die met een fiets 
aan het gooien waren. De man-

Mishandeling nen waren duidelijk onder in-
vloed van alcohol. 

Beide slachtoffers spraken de 
mannen aan op hun gedrag. De 
mannen reageerden hier agres-
sief op en gingen weg in de rich-
ting Torenstraat. Hier kwam het 
tot een treffen, waarbij de ver-
dachten de slachtoffers schop-
ten en sloegen. Beide slacht-
offers liepen verwondingen op. 
De politie stelt een onderzoek in 
naar het incident.
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The Stolz Quartet bij Toonbeeld
Castricum - Zondag 30 okto-
ber vervolgt Toonbeeld de se-
rie Concert op Zondag met een 
concert van The Stolz Quartet. 
Met dit kwartet heeft Toonbeeld 
een hobokwartet uitgenodigd 
dat naast een hoogwaardig ka-
mermuziekprogramma ook een 
aanvullende muzikale beleving 
brengt. Dit in de vorm van pro-
fessionele presentatie en daarbij 
ook graag het publiek een kijkje 
geeft in de keuken van de pro-
fessionele muziekpraktijk. The 
Stolz Quartet bestaat uit Marie-
ke Schut hobo, Liesbeth Steffens 
altviool, Joe Puglia viool, Doris 
Hochscheid cello. Zij zullen wer-

ken van Haydn, Mozart, Scriabin 
en Kurtag vertolken. Het concert 
wordt gehouden aula van Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6 
in Castricum. Aanvangstijd van 
het concert 11.30 uur. Losse toe-
gangskaarten voor 12 euro, CJP 
9,50 en tot twaalf jaar 4,75 euro.  
Een abonnement voor zes con-
certen bedraagt 47,50 euro.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal en via e-mail: toonbeeld.
concertopzondag@gmail.com. 
Verder zijn kaarten verkrijgbaar 
bij Muziekhandel Borstlap in 
Bakkum, Boekhandel Laan en 
de Readshop of telefonisch via 
0251-659012. 

Kleindierenshow Jong 
Leven in Clusius College

Castricum - Kleindiersportver-
eniging Jong Leven houdt het 

komende weekeinde weer de 
jaarlijkse clubshow. Ook nu is 

Veelzijdigheid van de accordeon
Egmond - Op 23 oktober or-
ganiseert accordeonvereniging 
BCAC uit Castricum een ‘Ac-
cordeon-in’ in het Verenigings-
gebouw Egmond op de Juliana-
straat 5 in Egmond aan Zee. 

weer een grote verzameling van 
konijnen, cavia’s (dwerg)hoen-
ders en sierduiven te bewonde-
ren. 
Voor de kinderen is een knuffel-
hoek ingericht en de aanwezige 
clubleden beantwoorden vragen 
over het houden en verzorgen 
van de dieren. 
Op zondag 23 oktober wordt om 
10.00 uur de demonstratie ‘kind 
en dier’ gegeven en tussen 13.00 
en 15.00 uur een demonstratie 
verzorging van angora. De ten-
toonstelling wordt gehouden 
in het Clusius College aan de 
Oranjelaan 2A in Castricum en 
de toegang is gratis.

De openingstijden zijn zaterdag 
22 oktober van 9.00 tot 18.00 uur 
en op zondag 23 oktober van 
10.00 tot 15.00 uur. 

Belangstellenden kunnen ken-
nismaken met de veelzijdig-
heid die de accordeon te bieden 
heeft. 
Deze middag wordt georgani-
seerd door de beide orkesten 

van BCAC en het ensemble Me-
lodeon. Natuurlijk wordt er ook 
muziek gemaakt. 

De toegangsprijs voor volwas-
senen is 5,00 euro en voor kin-
deren tot twaalf jaar 3,50 euro. 
Aanvang 14.00 uur. 

Limmen - Op zondag 30 okto-
ber is er van 14.00 tot 18.00 uur 

Wijn & Spijs een workshop Wijn & Spijs in 
Restaurant Lute Rootz in samen-
werking met de Volksuniversi-
teit.  De sommelier/vinologe van 

Lute geeft uitleg over de combi-
natie wijnen en spijzen. Inschrij-
ving www.vucas.nl of tel. 0251-
670048. 

“We blijven lachen op de Cuyp”

Rossenbacker speelt 
een muzikale komedie
Akersloot - Op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 oktober speelt To-
neelvereniging Rossenbacker de 
muzikale komedie “We blijven 
lachen op de Cuyp”. Aanvang 
20.00 uur in Sport en Cultureel 
Centrum de Lelie, Rembrandt-
singel 3 in Akersloot.
Een rasecht stukje Amsterdams 
volkstoneel waarbij de dage-
lijkse beslommeringen gevolgd 
worden van de kroegbaas en 
zijn vrouw en al hun vaste klan-
ten van De Cuyp. Het stuk speelt 
zich af in het café ‘de Linke Lij-
pe’. De marktkooplui komen en 
gaan, voor een bakkie koffie, een 
praatje, een roddel of verkoop 
van computers of een digitale 

haarkrulset. Ans, de vrouw van 
de kroegbaas, heeft een jeugd-
vriend ontmoet en wil scheiden 
van Ben. De klanten van ‘de Lin-
ke Lijpe’ bedenken van alles om 
dit te voorkomen. Fatima, een 
Marokkaanse vrouw, zorgt voor 
de nodige hilariteit en de lied-
jes met de eenvoudige melodie-
en zorgen ervoor dat het publiek 
weer ouderwets kan genieten 
van een avondje uit.
Kaarten zijn telefonisch te be-
stellen via Bart van Vliet, tel. 
0251-317457, Dick Kruk: 0251-
313594 of Els Tollenaar 0251-
313893. Kaarten zijn tevens te 
koop bij Veldt’s Toko en aan de 
zaal.

Corrien Heeremans-Steeman 
op Kunst10daagse in Bergen
Castricum - Van 21 tot en 
met 30 oktober vindt de kunst-
10daagse weer plaats in Bergen.
Meer dan tweehonderd kun-
stenaars exposeren. Er is een 
overzichtstentoonstelling van 
de ‘aanbevolen kunstenaars’ in 
hotel blooming. De Castricum-
se Corrien Heeremans-Steeman 
is voor de zevende keer van de 
partij. Haar werk is te zien in het 
Parkhotel op de Breelaan 19 in 
Bergen van 11.00 tot 17.00 uur.

Programma 20 okt t/m 26 okt 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 16.00 & 20.00 uur 
“TinTin - 3D”

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 & 18.30 uur 
zondag & woensdag 16.00 uur 

“Razend”
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“All Stars 2 Old Stars”
donderdag, vrijdag & zaterdag

18.30 & 21.00 uur 
zondag 20.00 uur maandag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
“Johnny English Reborn”

maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 
“Tree of Life” Filmhuis

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag
11.00 & 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

“The Lion King (NL) - 3D”
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 16.00 uur 
woensdag 13.30 uur 
“Bennie Stout”

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 13.30 uur 

“Sinterklaas en het 
raadsel van 5 december”

donderdag, vrijdag, zaterdag
& zondag 11.00 uur 

“De Smurfen (NL) 3D”

Razend, naar boek Carry Slee
Sven (15) wil regisseur worden 
en is al volop bezig met filmen. 
Hij filmt vooral zijn vrienden en 
zet de filmpjes dan op Youtube. 
Hij vraagt Roosmarijn om mee te 
werken aan zijn eerste speelfilm. 
Zij mag echter niet te weten ko-
men dat hij thuis af en toe een 
pak rammel krijgt. Het lukt hem 
zijn blauwe plekken voor ieder-
een verborgen te houden, maar 

als het te erg wordt duikt hij bij 
zijn oma onder. Daardoor mist hij 
zijn verjaardag. Roosmarijn, die 
zo haar eigen problemen heeft, 
denkt dat hij haar niet meer leuk 
vindt en ook zijn vrienden zijn 
boos op hem. Hij besluit om voor 
eens en voor altijd met zijn vader 
af te rekenen, totdat hij ontdekt 
waarom zijn vader zulke lossen 
handen heeft.

Bennie Stout
1930. Benjamin ‘Bennie’ Stout 
doet zijn naam eer aan. Samen 
met zijn zeepkist, een zelfge-
maakte trapauto, zet hij de boel 
regelmatig op stelten. Bovenaan 
zijn verlanglijstje voor Sinterklaas 
staat de nieuwe glimmende trap-
auto, die hij in de etalage van de 
speelgoedwinkel heeft gezien. 
Maar het is crisistijd en Ben-
nie’s vader besluit om voorlopig 
in Spanje te blijven om extra geld 
te verdienen. Bennie heeft nog 

maar één wens: hij vraagt Sin-
terklaas ervoor te zorgen dat zijn 
vader snel thuis komt, zodat ze 
met de hele familie pakjesavond 
kunnen vieren. Al snel komt 
Bennie erachter dat het niet zo 
eenvoudig is. Hij bedenkt een list 
om zijn vader zelf op te halen. 
Hij schrijft stiekem zijn naam bij 
de stoute kinderen in Het Grote 
Boek van Sinterklaas. Want als 
stout jongetje moet je mee in de 
zak naar Spanje? 
En laat dat nu precies zijn waar 
Bennie het allerliefste naar toe 
wil.
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Bouw eerste HMS woningen gestart

Uitgeest - De Provincialeweg, 
de N 203 wordt verlegd naar 
het spoor en gaat lopen op het 
grondgebied van de vroegere 
Hollandse Melk Suiker-fabriek 
(HMS). Op het bestaande weg-
tracé worden 142 woningen ge-
bouwd door Thunnissen en Ken-
nemer Wonen. Vrijdag sloeg wet-
houder Piet Linnartz de eerste 
heipaal, waarmee de start voor 
de bouw  van de eerste 35 eens-
gezinswoningen (bouwblok A1) 
een feit was. 
Tot de eerste fase behoren nóg  
zestien eensgezinswoningen 
(bouwblok A3) en twintig appar-
tementen (bouwblok B3). Met 
de bouw hiervan wordt gestart 
in het tweede kwartaal 2012. 
Van alle in de inleiding genoem-
de woningen, 71 in ’t totaal, zijn 
er reeds 53 verkocht: best een 
prestatie in een weinig optimis-
tische woningmarkt. 
Zaterdag is de verkoop van de 
tweede groep woningen  begon-
nen. Dit betreft het bouwblok A2 
met elf eensgezinswoningen en 
bouwblok B2 met 23 woningen, 
waarvan negen woningen van 
Thunnissen en veertien koop-
garantwoningen van Kennemer 
Wonen De overige woningen 

gaan later in de verkoop.

Vlakbij het oude dorp       
Voorafgaand aan het slaan van 
de eerste heipaal sprak als eer-
ste Dick Tromp, directeur-be-
stuurder van Kennemer Wonen. 
“Belangrijk bij het overleg”, zo 
zei hij, “was vooral het feit, dat 
de nieuwe HMS-wijk niet geïso-
leerd van het dorp zou komen te 
liggen, maar als het ware tegen 
het oude dorp aan Dus bedach-
ten wij een soort droomscenario: 
ingrijpend, ingewikkeld en kost-
baar. Een verlegging van de Pro-
vincialeweg: het lijkt eenvoudig, 
maar planologisch komt daar 
wel het één en ander bij kijken. 
Het aantal instanties, dat met de 
ontwikkeling te maken kreeg, 
werd uitgebreid en overleg met 
de Provincie, ProRail en NS Vast-
goed volgde: tijdrovend, maar 
uiteindelijk wel met het gewens-
te resultaat.”
 
Wethouder Piet Linnartz
Tweede spreker was wethouder 
Piet Linnartz. “Op 8 juli 2008 nam 
ik het stokje  over van mijn voor-
ganger. Aan mij de eer om het 
HMS-karwei af te maken”, zo zei 
hij. “Ik kreeg te maken met bo-

ze en vooral teleurgestelde be-
woners van de Burgemeester 
Roosmalenstraat en De Terp; 
het reeds ingediende bestem-
mingsplan ging naar de rechter 
en Kennemer Wonen was ervan 
overtuigd dat de prijs voor het 
HMS-terrein te hoog was. Om 
een zeer lange lijdensweg kort 
te maken kan ik u allen mede-
delen, dat de gemeentelijke be-
moeienis nu ten einde is. De 
bouwer Thunnissen en Kenne-
mer Wonen nemen nu het stok-
je over.” Linnartz dankte ook de 
medewerkers van de gemeente 
Uitgeest. “Tenslotte is het HMS-
project van de gehele gemeente-
lijke organisatie”, zo zei hij. Daar-
enboven dankte hij de bewoners 
van de Burgemeester Roosma-
lenstrat, De Terp en later Wes-
tergeest voor hun constructieve 
medewerking.

Harrie van Noorden 
Derde spreker was Harrie van 
Noorden, directeur van Thun-
nissen. “Pas vanaf mei 2010 zijn 
wij bij het project betrokken en 
dan nu al de eerste paal. Nor-
maal duurt een  dergelijk proces 
minimaal twee à drie jaar.  Dat 
komt door de goede  samen-
werking met Kennemer Wonen, 
de gemeente en de goede com-
municatie met omwonenden.” 
De samenwerking met wegen-
bouwer Zwammerdam uit Bo-
degraven verloopt  prima. Het 
nieuwe fi etspad is al in gebruik. 
Van Noorden: “Wij horen weinig 
klachten uit de buurt. Wij vinden 
het heel leuk, dat wij een kind-
vriendelijke  buurt hebben ont-
wikkeld met een plezierig hof-
je, dat veilig is voor kinderen. Tij-
dens de bouw willen wij ervoor 
zorgen, dat er weinig overlast is.” 

De eerste koper 
De 28-jarige Jera Keizer, nu nog 
wonend in Heemskerk, was de 
allereerste koper. Haar werd een 
groot bos bloemen overhan-

digd, waarna zij een supergrote 
fl es champagne ontkurkte, waar 
uit de hals van de fl es honder-
den  ballonnen in een veelvoud 
aan kleuren het luchtruim kozen. 
Jera is reeds drieënhalf jaar fi -
nancieel consultant bij één van 
de ‘Big Four’ accountantskan-
toren wereldwijd. Haar huis kost 
197.500. euro.  Zij paste de aan-
geboden 10% -regeling toe, wat 
betekent dat als zij haar huis 
verkoopt, zij de ontvangen 10% 
moet terugbetalen plus 10% van 
de winst. Haar huis bestaat uit 
een woonkamer met keuken, 
drie slaapkamers en een badka-
mer: totale oppervlakte: 110 m2. 

Nieuw huis, nieuw begin   
Op nummer één van het bouw-
blok A 1, waar voor de bouw  
vrijdag de eerste heipaal de 
grond in ging, komen Davy Mer-
tens (23) en Marieke Groot (27) 
te wonen. Zij hopen, dat hun 
eensgezinswoning eind oktober 
2012 klaar is. Nu nog wonend 
in een fl atje zeven hoog in Be-
verwijk, kunnen zij het moment 
amper afwachten. In juni 2011 
gaven zij zich op. Hun woning 
kost 202.500 euro. Zij maken 
geen gebruik van de 10% kor-
ting, maar wel van de eenmali-
ge korting van 2.500 euro.  (Mar-
ga Wiersma)

Herstel woningmarkt 
blijft nog uit

Terwijl recreatiewoningen als war-
me broodjes van de bakker over 
de toonbank gaan, ligt de woning-
markt voor permanente bewoning 
ondanks de (tijdelijke) verlaging 
van de overdrachtsbelasting nog 
steeds vrijwel op zijn gat. 
Het verwachte positieve effect 
blijft kennelijk uit door strengere 
hypotheekvoorwaarden en de po-
litieke onzekerheid die nationaal 
en wereldwijd boven de markt 

hangt. Die tijdelijke verlaging zal 
een permanente verlaging moeten 
worden om aldus een structurele 
bijdrage tot het herstel te kunnen 
leveren.

Uitgeest heeft het in 2010 nog zo 
gek niet gedaan, het aantal wonin-
gen groeide met 2,9%. het aantal 
inwoners nam toe met 1.3%. De 
groei van het inwonertal lag vrijwel 
geheel bij de jongste leeftijdscate-

gorie, de oudste bevolkingsgroe-
pen liepen allemaal iets terug. Het 
lijkt in Uitgeest dus nog wel mee 
te vallen met de vergrijzing en het 
gevreesde krimpscenario. 

De woningdichtheid per ha. loopt 
gestaag verder op waarmee het 
landelijke karakter van het dorp 
Uitgeest in het gedrang komt. Aan 
uitbreiding van het woongebied 
valt niet te ontkomen, wil Uitgeest 
zich kunnen handhaven. Ook zul-
len we onze aandacht moeten 
richten op goede sportvoorzienin-
gen voor de aanstormende jeugd.
Ondanks alle crisisperikelen en 
bezuinigingen zal het beleid ge-
richt moeten zijn op een betere 
toekomst. 
Het is aan de politiek om zich 
daarover nu al uit te spreken in 
de algemene beschouwingen op 
3 november. De harde cijfers kunt 
u alvast vinden op onze website 
www.avbu.com.
AVBU – Uitgeest.

‘Zorg dat je gezien wordt!’ 

Team Veilig op Weg 
bezoekt De Paltrok
Uitgeest - Een Veilig op Weg-
team van Transport en Logis-
tiek Nederland (TLN) geeft les 
over vrachtauto’s en andere gro-
te voertuigen in het verkeer aan 
de kinderen van openbare basis-
school De Paltrok. 

Daar komt een speciale Veilig 
op Weg-demonstratievrachtau-
to voor naar de school. Woens-
dag 2 november krijgen de kin-
deren van groep zeven en acht 
eerst krijgen theorieles. 

Daarna gaan ze naar buiten om 
een praktijkles te volgen. Er staat 
de Veilig op Weg-demonstratie-

vrachtauto klaar en kunnen de 
leerlingen ervaren wat ze zojuist 
tijdens de theorie hebben ge-
leerd. 
Tijdens de lessen leren de kinde-
ren een tweetal vuistregels van 
de transportondernemers, zo-
dat ze veilig en bewust kunnen 
omgaan met vrachtauto’s in het 
verkeer en om hun verkeersvei-
ligheid voor nu en voor later te 
vergroten. 

De organisatie onderstreept dat 
het verbeteren van de verkeers-
veiligheid een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid is van alle ver-
keersdeelnemers. 

Links Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, 
rechts Harrie van Noorden, directeur van Thunnissen.
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Fietspad tussen Castricum-
Akersloot heeft naambordjes
Castricum - Het heeft enkele 
maanden geduurd, maar begin 
oktober was het zover: het nieu-
we fietspad tussen Castricum en 
Akersloot heeft nu ook naam-
bordjes. Drie naambordjes zelfs: 
het Binnendijkspad, de Nesdijk 
en het Westmaderpad. Ook het 
stukje fietspad tussen Castricum 
en Limmen (achter het tanksta-
tion langs) heeft een naambord 
gekregen: het Voorterpad.
Met het fietspad tussen Castri-
cum en Akersloot is een prach-
tige fietsverbinding door de wei-
landen ontstaan. Het is wel een 
fietsverbinding met een ingewik-
kelde naamgeving. Vanaf Castri-
cum richting Akersloot zijn dat in 
volgorde: het Binnendijkspad, de 
Nesdijk en het Westmaderpad. 
Deze namen hebben relatie met 
de historie van het gebied.
Omdat, vanuit Castricum gezien, 
het eerste deel van het fietspad 

Verwarring over Bonhoefferreünie
Castricum - Er heerst verwar-
ring over de reünie ter gelegen-
heid van het veertigjarig bestaan 
van het Bonhoeffercollege. Veel 
oud-leerlingen denken dat de 
reünie alleen bedoeld is voor de-
genen die eind jaren zeventig 
slaagden. Niets is minder waar!
In de hele school zullen Op 5 no-
vember herinneringen te zien 
zijn uit veertig jaar  Bonhoeffer-
college. Er worden nostalgische 

lessen gegeven door docen-
ten van toen en een aantal jon-
ge docenten geeft een moderne 
les met behulp van nieuwe tech-
nologie. Een  cabaretgroep van 
oud-docenten treedt die mid-
dag op en ook ‘Poolvogel’ sa-
mengesteld uit jonge oud-leer-
lingen geeft een voorstelling. Het 
duo Madli en Marietje zingt on-
der pianobegeleiding van oud-
leerling Hubert-Jan Horrocks tij-

dens de reünie een combinatie 
van pop en easy listening. Ook 
Marietje Beemsterboer is oud-
leerling en sinds dit schooljaar 
weer verbonden aan de school 
als docent levensbeschouwing. 
De school is voor alle betrokke-
nen geopend van 13.30 tot 17.00 
uur. Meer informatie is te vin-
den op de site: www.bonhoeffer.
nl onder het kopje reünie. Foto: 
Chantal Karels.

Creatievelingen vinden elkaar
Castricum - Een aantal Noord-
Hollandse creatievelingen heeft 
zich op internet verenigd om el-
kaar te inspireren. Via de websi-
te www.gemaaktdoorons.nl to-
nen deze Noord-Hollanders hun 
kunsten en kondigen zij tentoon-
stellingen en workshops aan. Ini-
tiatiefneemster Marjolijn Mol uit 

Castricum verzamelde een aan-
tal vriendinnen en startte dit 
internetplatform om te laten 
zien hoeveel lokaal talent er in 
Noord-Holland te vinden is. In-
middels is de site behoorlijk ge-
groeid en tonen maar liefst 22 
creatievelingen uit de omgeving 
hun kunsten.

Tijdcapsules onder de 
nieuwe Paulusschool

Castricum - Tijdens een fees-
telijke bijeenkomst, waarbij al-
le kinderen, leerkrachten, een 
aantal ouders, vertegenwoordi-
gers van de gemeente, bouwfir-
ma Tervoort en Tabijn aanwezig 
waren, zijn de laatste bodempla-
ten van de nieuwe Paulusschool 
op hun plaats gelegd. 
Alle kinderen hadden met hun 
eigen klas iets gemaakt voor de 
toekomst. Deze boekjes, materi-
alen, filmpjes gingen per klas in 
een lucht- en waterdichte PVC 
buis onder de grond. Onder de 
laatste bodemplaat werden de-
ze tijdcapsules in de aarde ge-
worpen. 
Ooit zal een nieuwe generatie 
kinderen ontdekken, waar deze 
kinderen mee speelden, hoe zij 
leerden en wat zij meemaakten. 
Op www.paulus-tabijn.nl kan 
men via foto’s de bouwvorderin-
gen volgen.

Brand in woning
Akersloot - Donderdagochtend 
brak rond 3.20 uur brand uit in 
een woning aan de Boekel. De 
dochter des huizes werd wakker 
door een krakend geluid. Toen 
haar vader beneden ging kijken, 

bleek er brand in de keuken te 
zijn. 
De drie bewoners vluchtten door 
het slaapkamerraam het plat-
te dak van de bijkeuken op. Zij 
werden met een ladder van het 
dak gehaald en ondergebracht 
bij buren. De brandweer had het 

vuur snel onder controle en gaf 
rond 3.35 uur brand meester. 

In de woning was vooral veel 
schade in de woonkamer en 
keuken. Het vermoeden is dat de 
brand is begonnen in een koel-
kast die in de keuken stond.

Voorlichting Alzheimer in Turks

‘Weten over vergeten’
IJmuiden - Op vrijdag 4 no-
vember is er in de Kuba Moskee 
een voorlichtingsbijeenkomst 
van Alzheimer Nederland met 
als thema ‘Weten over verge-
ten’.  Deze bijeenkomst staat in 
teken van vergeetachtigheid en 
dementie. Tijdens deze bijeen-
komst krijgt men antwoord op 
vragen zoals: hoe herken ik de-
mentie? Wat is er aan te doen? 
Welke hulp is er mogelijk en wat 
maakt dementie het voor oudere 
migranten extra moeilijk? 
Om deze ziekte extra onder de 
aandacht te brengen van de 
Turkse gemeenschap wordt de 
voorlichting in het Turks gege-
ven. De dames die de voorlich-
ting verzorgen spreken ook goed 

Nederlands. Daardoor kan een 
ieder met vragen ook in het Ne-
derlands antwoord krijgen. De 
voorlichting is gratis en iedereen 
is welkom. De informatiefolders 
zijn beschikbaar in meerdere ta-
len. Het adres van de Kuba Mos-
kee is Planetenweg 1 in IJmui-
den. De bijeenkomst gaat om  
11.30 uur van start. Er is een ge-
zamenlijke maaltijd en om 15.00 
uur is er een drankje en een 
hapje en een muzikaal optreden 
door Turkse Grup Ses van Ayden 
Kanber en zijn vrienden. De af-
sluiting is om 16.00 uur. 
Aanmelding tot uiterlijk 1 no-
vember bij de Kuba Moskee, tel.: 
0255-522677of via e-mail kuba-
moskee@hotmail.com. 

binnen de omdijkte gronden van 
de Brakersdijk ligt, is het ge-
deelte van voor het tunneltje tot 
aan het eerste bruggetje ‘Bin-
nendijkspad’ genoemd. Vanaf 
het eerste bruggetje tot aan het 
tweede bruggetje volgt het fiets-
pad ‘De Nesdijk’. De Nes of Lan-
genes is een ingedijkte landtong 
die tussen de Provincialeweg en 
de Uitgeesterweg ligt.
Het fietspadgedeelte vanaf de 
tweede brug tot aan de Uitgees-
terweg (de weg tussen Limmen 
en Akersloot, ook wel Limmerk-
oog genoemd) is genoemd naar 
een oud riviertje, de West Maedt. 
Het derde deel van het fietspad 
heet zodoende het ‘Westmader-
pad’. De naam van het fietspad 
achter het tankstation, het Voor-
terpad, verwijst naar de Voort-
weide. Dit is de oude naam van 
een van de twee percelen waar-
over dit fietspad loopt.

Wave Zero en Translated in de Bakkerij
Castricum - Vrijdag 21 okto-
ber komen Wave Zero (foto) en 
Translated de boel op zijn kop 
zetten in de Bakkerij. Wave Zero 
speelt twee sets. Ze openen om 
half 10 en sluiten de avond ook 
af. Translated speelt tussendoor 
hun set. Wave Zero is een New 
Wave Rock band uit Noord-Hol-
land. De muziek heeft invloeden 
van 80’s sound, indie, grunge, 

shoegaze en psychedelic rock en 
wordt gekenmerkt door veel in-
strumentale en vocale effecten. 
Translated is een energieke 
punkrockband uit Castricum. De 
band is al een aantal jaren bezig 
en scoorde onlangs hoge ogen 
tijdens de IJmond popprijs. De 
acts beginnen om 21.30. De en-
tree is 3 euro. De Bakkerij is te 
vinden aan Dorpsstraat 30.

Expositie bij Perspectief
Castricum - De schilders van de 
dinsdagmiddag en de beeldhou-
wers van de woensdagmorgen 
bij Perspectief hebben de han-
den ineen geslagen om samen 
een expositie in te richten in het 
atelier van de vereniging. 

In de herfstvakantie, op zaterdag 
22 en zondag 23 oktober van 
11.00 tot 17.00 uur is de tentoon-
stelling te bekijken. Het werk is 
heel gevarieerd omdat bij Per-
spectief iedereen individueel kan 
werken. Allerlei onderwerpen 

worden aangepakt, zoals land-
schappen, stillevens, abstracte 
composities en figuren. 

De meeste werken zijn te koop. 
Voor mensen die eventueel ook 
zelf eens aan de slag willen, ligt 
er informatie klaar over work-
shops tekenen en schilderen, 
grafische technieken, keramiek 
en beeldhouwen/boetseren. 

Het adres van Ateliers De Duin-
rand is Van Oldenbarneveldtweg 
37 in Bakkum.
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Alle vleeswaren zelfgemaakt!
In heel Uitgeest is Dick Kok
de enige ambachtelijke slager
Uitgeest - Hij is een harde wer-
ker, de gildeslager Dick Kok aan 
de Middelweg 89. Zes dagen in 
de week begint hij om 6.30 en 
stopt ’s avonds om 18.30 uur. 
Daarnaast komt dan nog het be-
stellen en verdere administra-
tie. “Je moet dit werk echt als 
een hobby zien”, zegt hij. “An-
ders houd je het niet vol.” 1400 
à 1500 klanten per week komen 
naar zijn winkel en reageren dik-
wijls op de wekelijkse folder, die 
hij hen meegeeft. 
Vanaf één juli 1992 runt Dick de 
slagerij. “Ik móet kwaliteit leve-
ren”, zegt hij. “Ik woon in een 
dorp, is iets één keer niet goed, 
dan kan je ’t vergeten. Elke 
avond kijk ik naar mijn voorraad 
en geef dan nieuwe orders door 
via het antwoordapparaat van de 
grossiers.” Vroeg in de ochtend 
rijden auto’s voor met vers var-
kensvlees, vers rundvlees als-
mede met kip en gevogelte. Zijn 
varkensvlees komt van de gros-
sier Brommer uit Alkmaar en zijn 
rundvlees van de grossier Hey-
dra uit Amsterdam, die zelf de 
koeien uitzoekt bij kwaliteits-
mesterijen. Kip en gevogelte ko-
men van de grossier Van der 
Laan uit Purmerend. 
De kracht van de slagerij is wel 
dat de 42-jarige Dick Kok zelf 
zijn vleeswaren maakt, zoals on-
der meer paarden- en runder-
rookvlees, achterham, schouder-
ham, rosbief, Zeeuws spek, Bei-
ers gebraad, pekelvlees, frican-

deau, runderrollade, kalfsrolla-
de en gebraden gehakt. Een top-
per is zijn gesneden gebraden 
biefstuk, die met zeezout en pe-
perkorrels in roomboter wordt 
gebakken. Dick is lid van het 
Worstmakersgilde, waarbij 200 
slagers zijn aangesloten. Zij ko-
men maandelijks steeds weer bij 
een andere collega bijeen, tes-
ten elkaars producten en wisse-
len ervaringen uit. Vier keer per 
jaar worden bepaalde producten 
gekeurd en eveneens naar het 
TNO opgestuurd om de voedsel-
veiligheid te testen.
Dick heeft een eigen worsten-
makerij en maakt zelf paarden-
worst, metworst, grillworst, rook-
worst, droge worst en knak-
worstjes. Ook maakt hij zelf tien 
verschillende soepen, stamppot-
ten, hachee, goulash en diverse 
salades, waaronder de favoriete 
salade van het huis: een kruising 
van huzarensalade en Russisch 
ei met gerookte kip. In de slage-
rij werken twaalf mensen, waar-
onder vier vaste krachten (inclu-
sief de slager zelf). Dick: “Ik heb 
dringend een winkelslager no-
dig, want nu doe ik als slager al-
les alleen.” 
Eén ding moet hem nog wel van 
het hart. “Voor mij is het onbe-
grijpelijk, dat er waarschijn-
lijk nog een vierde supermarkt 
in Uitgeest komt en wel Albert 
Heijn. Dat is heel slecht voor de 
middenstand hier in Uitgeest.” 
(Marga Wiersma).

In het midden slager Dick Kok met twee van zijn medewerkers: links 
van  hem Jolanda van Zonderen en rechts van hem Sandra Kortekaas.

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenza-
ken. Deze maand behandelt hij 
het onderwerp ‘de crisis´.  

Zomaar een doordeweekse 
avond. Ik zet de TV aan en mijn 
aandacht wordt getrokken door 
een programma dat het onder-
werp ‘crisis’ aan het bediscussië-
ren is. Naar mijn mening belicht 
men het wel heel negatief op TV. 
Is deze tijd echt zo slecht voor 
ons als consument? De  hypo-
theekrente daalt, de spaarrente 
stijgt en de olieprijs is gekelderd 
waardoor een daling van de ben-
zineprijs nu niet lang meer kan 
uitblijven. Als we er eens goed 
naar kijken, valt het volgens mij 
eigenlijk best wel mee. Of ben ik 
nu een struisvogel?

Vervolg op 2008
De Europese schuldencrisis is 
een vervolg op de kredietcrisis 
van 2008. Sinds deze tijd is de 
huizenprijs met gemiddeld 9% 
gedaald. Dit is een nadeel voor 
de huizenverkoper, maar bete-

kent een voordeel voor de hui-
zenkoper. Zoals u vorige maand 
in mijn artikel heeft kunnen le-
zen, doet de overheid hier nog 
een schepje bovenop door de 
overdrachtsbelasting te verlagen 
met 4%. 

Dalende hypotheekrente
De hypotheekrente is de afgelo-
pen maanden door de Zuid-Euro-
pese schuldencrisis al met een 
half procent gedaald. En wat nog 
veel belangrijker is; de stijgende 
lijn van deze rente is tot stilstand 
gebracht. Kortom, mensen die een 
huis willen kopen of juist toe zijn 
aan het oversluiten van hun hypo-
theek, profiteren wel van de crisis.

Stijgende spaarrente
De stijgende spaarrente is een 
gevolg van verscherpte voor-
waarden waar een bank aan 
moet voldoen. Één van deze 
voorwaarden is dat een bank 
een hoger saldo spaargeld moet 
hebben ten opzichte van het uit-
geleende geld (zoals hypothe-
ken). Om te kunnen voldoen aan 
deze nieuwe Europese eisen  
verhogen de banken systema-
tisch hun spaarrente en trekken 
zo meer spaargelden aan. 

Meer weten?
Ik begrijp dat dit misschien wat 
rooskleuriger klinkt dan het voor 
u voelt. Want hoe zit het bijvoor-
beeld met alle belastingverzwa-
rende maatregelen van de over-
heid, zoals de verhoging van het 
wettelijk eigen risico op de zorg-
verzekering? Wilt u weten hoe ú 
ervoor staat? Of wilt u informatie 
over het oversluiten van uw  
hypotheek of de rente van uw 
spaarrekening? Kom dan eens 
bij ons langs voor een vrijblijvend 
en deskundig advies. Univé 
Noord-Kennemerland is te vin-
den in Heemkerk op de Maerel-
aan 6, tel. (0251) 65 70 75 en in 
Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Wat betekent 
de crisis voor u?

Mooi Castricum
Het Bakkummer strand is al tien-
tallen jaren geliefd bij een groot 
publiek en zal dat zeker nog tien-
tallen jaren blijven. Een ‘restaurant 
boulevard’ waar een enkeling zich 
zorgen over maakt zal het plezier 
van de strandbezoekers niet be-
derven! Integendeel, het is prettig 
toeven na een wandeling op het 
strand, heerlijk beschut achter 
glas en met zicht op ons zo geliefd 
‘familiestrand’. Ook de zeemeeuw 

lijkt zich niets aan te trekken van 
de, nu het jaar rond staan, blij-
vende bebouwing. Tot zover mooi 
Bakkum? ‘Mooi Castricum’ is het 
strandplateau. Enkele jaren gele-
den opgeknapt voor veel geld. Ik 
meen zelfs met Europese subsidie. 
Daarna is de 
Zeeweg vanaf de ‘kluft’ nog voor-
zien van mooie hekken, dit om de 
koeien er achter te houden die nu 
het konijn moet vervangen als gra-

zer. Zodra men de kluft is opge-
komen heeft men dan ter linker-
zijde zicht op het adembenemend 
prachtige mooi liggend parkeer-
terrein, voor vele jaren verhuurd 
door de PWN aan die vermalijde 
projectontwikkelaar. Dan de onder 
architectuur ontworpen fi etsen-
stalling, die ligt er ook zo mooi bij!
Echt mooi Castricum is dan het 
plateau zelf, duur geplaveid met 
mooie gebouwen, vooral die 
achteraan links vindt u ook niet? 
Achteraan rechts nog een mooi 
gebouw, modern met veel glas 
waardoor veel zicht op het mooie 
helmgras. Ook de strand op/af-
gang is een mooi voorbeeld van 
een stukje ‘mooi Castricum’. Daar 
moet je niets aan willen verande-
ren, toch?
Ben Piepers, Limmen. 

Subsidie ondernemersfonds?
Het begint opvallend te worden. 
Als het economisch goed gaat dan 
merk je daar als inwoner relatief 
weinig van. Belasting blijf je beta-
len en rente blijf je verschuldigd. 
Als het verkeerd gaat doordat er 
bijvoorbeeld minder verantwoord 
wordt omgegaan met ons spaar- 
en belastinggeld dan worden in-
woners direct betrokken en mag 
je meebetalen aan de schade.  De 
creativiteit van bepaalde bedrijven 
om zich door de bevolking te la-
ten subsidieren kent geen gren-

zen. De Kamer van Koophandel 
heeft zich nu ook geschaard in de 
rij van creatieve instanties om in 
deze economisch moeilijke tijden 
de bevolking te laten meebetalen 
aan een ondernemersfonds. Hoe 
gaat dat in zijn werk? Als je als 
groep van ondernemers geld no-
dig hebt om bepaalde algemene 
verkoopbevorderende zaken te 
fi nancieren en niet iedere onder-
nemer wil daar in gelijke mate 
aan bijdragen dan ga je naar de 
gemeente. Daar vraag je dan om 

binnen het aandachtsgebied een 
reclamebelasting in te stellen. Na 
aftrek van de kosten wordt het po-
sitieve saldo vervolgens in een on-
dernemersfonds gestort waarmee 
de betreffende ondernemers dan 
weer leuke dingen kunnen doen. 
In feite komt het dus neer op 
een ondernemersvereniging met 
verplicht lidmaatschap waarbij de 
gemeente via het heffen van be-
lasting als contributie-inner en als 
deurwaarder mag optreden. Toen 
GroenLinks enige tijd geleden 
voorstelde om ter ondersteuning 
van de krimpende gemeentelijke 
fi nanciën een reclamebelasting 

in te stellen werd dat niet goed 
ontvangen. Nu is datzelfde voor-
stel door de ondernemers gedaan 
maar met een andere bestemming 
van de opbrengst. Vreemd genoeg 
is het gemeentebestuur nu wel 
bereid hieraan mee te werken en 
neemt het vervolgens op in de be-
groting 2012. Dat lijkt ons niet de 
weg om de ondernemers ter wille 
te zijn en eigenlijk is dit gewoon 
een subsidie voor de ondernemers 
via een belastingtruc. Daar is het 
belastinginstrument ons inziens 
niet voor bedoeld. 
Rob Glass, 
fractie GroenLinks. 

Castricum - Dnderdag om-
streeks 14.40 uur raakte een 
81-jarige vrouw uit Castricum 
gewond bij een aanrijding op 
het Dorpsstraat. Het slachtoffer 
reed in een booster toen zij ter 
hoogte van het Bakkerspleintje 
de rijbaan over wilde steken. Een 
39-jarige man uit Schermerhorn 
kwam in een personenauto reed 
de vrouw aan. Zij werd met een  
heupfractuur voor behandeling 
van haar verwondingen overge-
bracht naar het MCA. 

Aanrijding
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Diversiteit aan muzikanten 
zaterdag bij Open Podium 
Uitgeest - Zaterdag 22 okto-
ber wordt weer een Open Podi-
um in De Zwaan georganiseerd. 
Verschillende muzikanten ver-
zorgen een optreden zodat er 
sprake zal zijn van veel afwis-
seling in repertoire. Rond 22.00 
uur treedt de band The Kelvi-
nators op en dat wordt genie-
ten. Maar ook Karlijn gaat weer 
spelen. Mark Minnema, Lex van 
Amsterdam en Marius Langen-
dijk vormen samen een trio en 

Sietse Brandsma zal weer wat 
singer-songwriternummers la-
ten horen. Martin Peperkamp en 
Marjan Weurding zingen en Ton 
Duin brengt zijn mondharmoni-
ca mee. Nieuwe muzikanten zijn 
welkom voor een volgende edi-
tie. Aanmelden via openpodium-
dezwaan@gmail.com. Iedereen 
is welkom vanaf 20.15 uur, de 
toegang is gratis. Dorpshuis de 
Zwaan is te vinden op de Mid-
delweg 5.

Auto op zijn kant
Uitgeest - De politie kreeg 
woensdag omstreeks 19.25 uur 
een melding dat op de oprit van 
de A9 richting Alkmaar een au-
to op de zijkant in de berm lag. 
Het voertuig had ook een lan-
taarnpaal geraakt. De bestuur-
der kon zelfstandig het voertuig 
uitklimmen. Ambulanceperso-

neel heeft de man, een 48-jari-
ge Amsterdammer, ter plekke 
onderzocht. De bestuurder hoef-
de niet mee naar een ziekenhuis. 
Er was geen sprake van alcohol-
misbruik. Het is niet bekend hoe 
het ongeval heeft kunnen ge-
beuren. Foto Lucas Hazes MGK 
Media. 

Nacht van de Nacht in Fort aan Den Ham
Uitgeest - Ook Fort aan Den 
Ham doet mee aan de Nacht 
van de Nacht op zaterdag 29 ok-
tober. De nacht van de nacht is 
een initiatief van de Milieufede-
ratie Noord-Holland. Origineel 
verlicht door olielampen wordt 
in en om Fort aan Den Ham de 
donkere Nacht gevierd worden 
met diverse activiteiten. Dit jaar 
organiseert Fort aan Den Ham 
het samen met vrijwilligers van 
de Scoutinggroep de Geuzen uit 
Alkmaar. Voor de jeugd en voor 
ieder die zich jong voelt wordt er 
een spooktocht georganiseerd. 
Voor anderen is er de unieke 
kans om het fort, gebouwd in 
1903, in zijn originele verlichting 
te bewonderen. Aan het eind 
van de avond brandt bij geschikt 
weer een kampvuur. Als afslui-
ting wordt een mooi verhaal ver-

telt. Een drankje is tegen een 
kleine vergoeding verkrijgbaar. 
Entree twee euro, kinderen tot 
twaalf jaar een euro. Het fort is 
open tussen 19.00 en 22.00 uur.
De volgende dag van 11.00 tot 
16.00 uur wordt de laatste open 
dag van het fortenseizoen ge-
houden. Men kan dan ook alle 
ruimtes, met of zonder gids, be-
zoeken. Ieder uur is er een rond-
leiding. Om 13.00 uur is er een 

extra lezing over de Engels-Rus-
sische invasie in 1799 naar aan-
leiding van de vondst van het 
skelet op het strand bij Cal-
lantsoog. Groepsbezoeken kun-
nen wel georganiseerd worden 
in het winterseizoen. Ook op de 
woensdagen is het Fort open, 
behalve in januari. Fort aan Den 
Ham is te vinden langs de Pro-
vincialeweg N203 Krommenie - 
Uitgeest, net over het spoor.

Weer groep medewerkers Viva 
Zorggroep voor het blok gezet 
IJmond - Na de zorgwekkende 
signalen dat bij de Viva Thuis-
zorg nu ook de meer gespeciali-
seerde vorm van thuiszorg, gele-
verd door de thuiszorgmedewer-
kers B, C en de GHV-teams in 
de IJmond worden opgedoekt, is 
het actiecomité Wij zijn de Thuis-
zorg IJmond opnieuw bijeen ge-
komen. 
De keuzen die hen nu worden 
voorgelegd zijn voor de mees-
te betrokken medewerkers geen 
reële opties. Daarom rest hen 
genoegen te nemen met een 
verlaging van loonschaal 25 tot 
30 naar 10, of ontslag. Ditmaal 
gaat het om ongeveer zestig me-
dewerkers. Het zijn thuiszorgme-
dewerkers die de meer gespeci-
aliseerde thuiszorg verrichten bij 

cliënten die zelf nauwelijks nog 
enige regie over hun leven kun-
nen voeren en/of lijden aan ern-
stige ouderdomskwalen, alcohol 
en drugsproblematiek en psychi-
atrische patiënten. De betrokken 
medewerkers hebben daartoe in 
de regel ook meer opleiding ge-
volgd, om adequaat op de pro-
blemen te kunnen reageren. Het 
comité in de IJmond werkt nauw 
samen met het comité met de 
zelfde naam uit Haarlem en de 
ABVA KABO FNV. En recentelijk 
zijn ook comités gevormd van 
verontruste thuiszorgmedewerk-
sters in Breda, Utrecht en Arn-
hem. 
Ook in de IJmond worden de 
messen geslepen en laten de 
betrokken medewerkers niet 

De eerste groep gedupeerden voerde actie in april 2011.

met zich sollen. Zo zullen zij de 
OR van de Viva helpen herinne-
ren aan haar verplichting om de 
reorganisatieplannen van de Vi-
va-directie met de direct betrok-
ken medewerkers te bespreken. 
Daarnaast zullen procedures 
worden ingezet om de verander-
de functiewaardering en de be-
loning van het werk ter discus-
sie te stellen. Het comité zal te-
vens een aantal indringende vra-
gen voorleggen aan de raadsle-
den van de IJmondgemeenten. 
Waar nodig en effectief, zal het 
comité opnieuw in actie komen.

Duidelijk is dat over het UWV-
besluit, eerder dit jaar, tot in-
stemming met de loonsverlaging 
van de driehonderd Thuiszorg A 
medewerkers nog niet het laat-
ste woord is gezegd. Over enke-
le maanden zullen door de ABVA 
KABO FNV de volgende stappen 
op het juridische strijdterrein 
worden gezet. Ook is een klacht 
in de maak over de uitspraak 
voor de Nationale Ombudsman. 
Van die eerste groep, de me-
dewerksters Thuiszorg A, heeft  
een aantal het nieuwe en lage-
re contract getekend. Er zijn er 
veel die dat niet hebben gedaan. 
Zij hebben elders werk gezocht 
of zitten nu in de WW. Het ging 
toen om ongeveer 650 mede-
werksters. 
Ruim driehonderd weigerden 
aanvankelijk om de loonsverla-
ging te accepteren. Inmiddels 
hebben, naar schatting, zo’n 200 
alsnog getekend.

FC Uitgeest is de weg kwijt
Uitgeest - Tegen VVW uit Wer-
vershoof ontbrak het FC Uit-
geest, bij absentie van Bart Me-
ijland, aan een leider op het mid-
denveld. Het gevolg was een 
permanente staat van onrust bij 
spelers die zich gemakkelijk lie-
ten opjagen door de tegenstan-
der. Na een hoopvol begin daal-
de het niveau van de wedstrijd 
in snel tempo. Toch werd juist 
in deze fase het team een zui-

ver doelpunt onthouden toen, 
na een aanval over links, John 
den Nijs de bal over de lijn werk-
te, maar de pech had dat de 
scheidsrechter dat niet zag. In 
de rust greep trainer Jurg Bos-
man in door Bart Meijland op 
het middenveld in te brengen 
ten koste van Kick Smit. In de 
55e minuut kwamen de mannen 
uit Wervershoof via John Groot 
op voorsprong nadat een voor-

zet van links niet goed was ver-
werkt. 1-0. Maar dan de 63e mi-
nuut. Ergens op de middenlijn 
pikte Pim Molenaar de bal op en 
hij wurmde zich langs de verde-
digers. Vervolgens bood hij Paul 
Groen een niet te missen kans, 
maar ook diens vizier stond niet 
op scherp. In de resterende tijd 
kreeg FC Uitgeest nog kansen 
genoeg op de verdiende gelijk-
maker maar FC Uitgeest slaag-
de er niet in om de weg naar het 
doel te vinden en de bal achter 
keeper Ruiter te krijgen. 

Heemskerk - Donderdag 27 ok-
tober start bij voldoende deel-
name de cursus ‘wijnproeven’ 
in Buurtcentrum Waterrijck aan 
de Lessestraat 4 te Heemskerk 

Wijnproeven? van 20.15 tot 22.30 uur. Verdeeld 
over negen avonden (eens per 
maand) worden wijnen gekeurd 
uit de hele wereld. Voor meer 
informatie kan men terecht bij 
het cursusbureau van Welschap 
Welzijn, tel. 0251-207725 of via 
www.welschap.nl.
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Afscheid van Carla
Uitgeest - Na 45 jaar in het be-
stuur, waarvan 35 jaar als voor-
zitter heeft Carla Winkel afscheid 
genomen van de KWF Kanker-
bestrijding, afdeling Uitgeest.
Voor het vele werk wat zij voor 

de kankerbestrijding heeft ver-
richt,  werd zij door het hoofdbe-
stuur in Woerden geëerd met de 
gouden ‘bouton’. Die werd opge-
speld door de nieuwe voorzitter 
Lyda Koerten.

Boekenbal op Vrijburg 
Uitgeest - De Kinderboeken-
week met als thema Superhel-
den en als ondertitel ‘Over dap-
per durven zijn’ is feestelijk afge-
sloten op de Vrijburgschool met 
een boekenbal voor alle kinde-
ren. Tijdens dit boekenbal werd 
het ‘Stoute schoenen lied’ ge-
zongen en traden kinderen op 
met een zelfgeschreven ver-
haal, lied of gedicht. Verschillen-
de helden kwamen langs tijdens 
deze optredens, zoals Z Zorro, 
Supervrouw, Humorkapje en er 

waren stoere rijmen over held-
haftige daden. In elke groep had 
één van de kinderen de zilveren 
griffel gewonnen voor het beste 
verhaal en tijdens het boekenbal 
werd de gouden griffel bekend 
gemaakt. Schilderijen, tekenin-
gen en driedimensionale werkjes 
met als thema ‘Waar ben jij goed 
in’ of ‘een Heldendaad’ werden 
bekroond met het zilveren pen-
seel per groep en het gouden 
penseel voor het mooiste crea-
tieve werk van de school. 

Activiteiten bij Kindervreugd
Uitgeest - Op woensdag 26 ok-
tober gaat Kindervreugd weer 
van start met het toneel spelen. 
In twee groepen wordt er een to-
neelstuk gerepeteerd, die aan 
het eind van het seizoen voor 
vrienden en familie wordt opge-
voerd. Kinderen die kunnen le-
zen zijn welkom. De kinderen 
mogen zelf kiezen of ze een klei-
ne of grote rol willen. De eerste 
les begint om 19.00 uur en dan 
worden ook meteen de groepen 
verdeeld. Voor meer informatie of 
aanmelding kan men terecht bij 
Gerda Pie, tel. 0251-313410. De 
speeltuinverenging heeft moe-
ten besluiten om de peuter- en 
dreumesochtenden tijdens het 

komende winterseizoen, vanaf 
22 oktober, stop te zetten. Reden 
hiervoor is een gebrek aan vrij-
willigers. Kindervreugd gaat er 
alles aan doen om deze activiteit 
vanaf 1 april 2012 nieuw leven in 
te blazen, maar dan zullen er wel 
nieuwe vrijwilligers moeten wor-
den gevonden. Gedacht wordt 
hierbij aan een groep van vier 
of vijf personen die een keer per 
maand de taken op zich nemen. 
Wie interesse heeft om hierbij te 
helpen, kan zich aanmelden in-
fo@speeltuinuitgeest.nl.
Op zaterdag 22 oktober zijn er 
weer breakdance-lessen. Die 
beginnen om 10.00 uur in het 
clubgebouw van Kindervreugd.

Makkelijke winst voor 
zaalvoetballers De Zien
Uitgeest - De Zien liep afgelo-
pen woensdag op én over FCB 
’72 uit Beverwijk. De Zien sprok-
kelde na de eerste overwinning 
in de voorbije weken nog vier 
punten uit twee wedstrijden bin-
nen, waardoor het team weer 
in de vertrouwde hogere regio-
nen te vinden was. Ondanks het 
zeer ervaren team van FCB, met 
enkele oud eerste spelers van 
ADO’20 en Odin’59, begonnen 
de gastheren wat ongelukkig. 
De Zien profiteerde hier zeer ef-
fectief van. Er stond dan ook na 
25 minuten een afgetekende 0-3 
op het scorebord. In de twee-
de helft leek De Zien even het 
hoofd kwijt te raken. FCB kon 

zowaar terug komen op 1-3. De 
ervaren Vincent Bruinsma zorg-
de voor wat lucht door uit een 
scrimmage van afstand beheerst 
in te schieten. Gabe van Wijk gaf 
daarna het laatste zetje aan een 
goede pass van Pim Molenaar.

Omdat Gabe en Bram vrij snel 
ook nog voor de 1-6 en 1-7 zorg-
den, was de wedstrijd eigenlijk al 
gespeeld. Dat FCB nog een goal-
tje maakte, en Bram zijn wonder-
avond besloot met een schitte-
rende actie en dito doelpunt was 
slechts nog voor de statistieken.
Over twee weken speelt De Zien 
in Schagen voor zijn vijfde wed-
strijd van het seizoen.  

Uitgeest - Op zaterdag 28 ok-
tober gaat activiteitenclub Stap-
maatjes voor gezellige mensen 
tussen 30 en 55 jaar eten in een 
pizzeria in Uitgeest. 
Na het eten gaat men naar fort 
Krommeniedijk. Deze avond is 
de Nacht van de nacht en vinden 
er in het fort verschillende activi-
teiten plaats.
Ook een gezellige avond heb-
ben en nieuwe mensen leren 
kennen? Kijk dan op: www.stap-
maatjes.nl. 

Stapmaatjes

Uitgeest - De politie hield vori-
ge week maandag tussen 20.00 
en 22.00 uur een alcoholcontro-
le op de Provincialeweg. Van de 
236 passanten die een blaastest 
aflegden, bleek een bestuurder 
teveel te hebben gedronken. De 
25-jarige man uit Uitgeest heeft 
hiervoor een proces-verbaal ge-
kregen en een tijdelijk rijverbod. 

Alcoholcontrole

Meiden MC1 herfstkampioen
Uitgeest - De meiden MC1 zijn 
afgelopen zaterdag herfstkampi-
oen geworden. De laatste wed-
strijd uit tegen Purmerend MC2 
werd weer gewonnen met 3-5. 
Purmerend begon zeer aanval-

lend, maar kon niet tot scoren 
komen. Daarna nam Uitgeest het 
initiatief over. Pas aan het einde 
van de eerste helft kon dat omge-
zet worden in twee fraaie goals. 
Na de rust was het weer Uitgeest 

die het voortouw nam en dat re-
sulteerde snel in een 0-3. Purme-
rend herpakte zich snel en bin-
nen een minuut konden zij via 
een snelle uitbraak terugkomen 
tot 1-3. De verdediging van Uit-
geest kwam meer onder druk, 
wat leidde tot een aantal straf-
corners voor de thuisploeg. De-
ze konden niet verzilverd worden 
en het was uiteindelijk Uitgeest 
die weer scoorde. Met fraai en 
attractief spel, waarin de bal snel 
rond werd gespeeld en keer op 
keer de aanval werd gezocht, 
domineerde Uitgeest eigenlijk de 
gehele wedstrijd, zodat de winst 
ook het laatste kwartier niet 
meer uit handen gegeven werd. 
Uitgeest MC1 is hiermee onge-
slagen (vijf overwinningen) en 
met ruime cijfers (38-8) herfst-
kampioen geworden. Een fan-
tastisch resultaat. Na de herfst-
vakantie zal op een hoger niveau 
gespeeld gaan worden.

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL   

HOLLEN VOOR KRENTENBOLLEN !!
Zo lekker en vol energie…..
Van woensdag t/m woensdag:

KRENTENBOLLEN
heerlijk tussendoortje ! 6 voor € 2,50 !!
Dit weekend:

HERFST NOTEN SLOF
met caramel van € 8,50 voor € 7,50 !!

www.bakkerijputter.nl

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426
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FC Castricum scoort onvoldoen-
de tegen Amstelveen Heemraad

Castricum - FC Castricum heeft 
de goede lijn van de voorbije we-
ken niet kunnen doortrekken te-
gen Amstelveen Heemraad. De 
ploeg van Radjin de Haan mocht 
blij zijn dat het niet verloor van 
Amstelveen (1- 1). “Als je niet 
goed aan een wedstrijd begint 
is het moeilijk om dat om te bui-
gen. We waren gewoon niet 
scherp vandaag”, sprak Radjin 
de Haan. 

FC Castricum zat het in de ope-
ningsfase van het duel tegen 

Amstelveen beslist niet tegen. 
Amstelveen kwam een paar 
keer gevaarlijk in de buurt bij de 
Castricum goal, waar de defen-
sie van FC Castricum niet alert 
genoeg was. Binnen vijf minu-
ten lag de bal echter op de pe-
naltystip aan de overzijde van 
het veld. Amstelveen doelman 
Hoeksema trachtte een fou-
tieve terugspeelbal te corrige-
ren en nam Niels Popping mee 
in zijn actie, strafschop besliste 
scheidsrechter Jager. Geen dis-
cussie mogelijk. Spits Niels Pop-
ping nam zelf plaats achter de 
bal en schoot uiterst koelbloedig 
alweer zijn achtste van het sei-
zoen binnen, 1- 0. 
Pas nadat Niels Popping oog-
in-oog met Hoeksema de kans 
liet lopen om de 2- 0 te maken, 
kwam Amstelveen op slag van 
rust verdiend op gelijke hoog-
te. De aanvoerder van FC Cas-
tricum dacht linksachter Rober-
to Ortega in te spelen, maar het 

was een foutieve inschatting van 
de anders zo solide aanvoerder. 
Piqué zette Brice de Groot direct 
aan het werk en de spits van de 
bezoekers profiteerde dankbaar, 
1- 1. 

Pas in de slotfase bracht de 
coach van FC Castricum wijzi-
gingen aan. Die konden het tij 
niet meer keren al kregen bei-
de ploegen nog kansen. Aan Le-
vi Piqué waren die niet besteed. 
Twee grote kansen liet de linker 
aanvaller onbenut en ook Bri-
ce de Groot schoot in het zijnet. 
Duco de Koning had FC Cas-
tricum aan drie gestolen pun-
ten kunnen helpen, maar na een 
sterke actie schoot de midden-
velder rakelings naast. Daardoor 
bleef de winst buiten bereik van 
FC Castricum en dat was niet 
meer dan terecht. Als één ploeg 
de zege vandaag verdiende was 
het Amstelveen Heemraad wel. 
(foto: Han de Swart).

Vitesse ook fortuinlijk thuis 
tegen Zilvermeeuwen: 2-1
Castricum - Vanaf het begin-
signaal van de goed leiden-
de scheidsrechter Wateler nam 
Zilvermeeuwen het initiatief in 
handen. Dat resulteerde de eer-
ste 20 minuten al in enkele grote 
mogelijkheden, maar gescoord 
werd er niet. En één van de wet-
matigheden in het voetbal werd 
vervolgens weer eens bewaar-
heid: als een ploeg nalaat vele 
kansen te benutten dan gaat de 
bal er aan de andere kant wél in. 
Lennert Beentjes werd aange-
speeld in het strafschopgebied, 
kreeg de bal na gelukkige kluts 
weer voor zijn voeten, en scoorde 
heel beheerst in de linkerhoek: 
1-0. Vlak voor rust ging het voor 
de Zaanse formatie opnieuw 
mis. Een lange bal door het mid-
den werd verkeerd beoordeeld 
door een van de centrale verde-
digers en stuiterde vervolgens 
over hem heen. Dat gaf Lennert 
Beentjes de gelegenheid vrij op 
de keeper af te gaan. Maar hij 
werd door diezelfde verdediger 
aangetikt en kwam daardoor ten 
val. Een logische rode kaart was 
het resultaat, maar de toegeken-
de vrije trap leverde niets op. De 
ruststand bleef dus 1-0 voor de 
thuisploeg.

Na rust was het Vitesse dat met 
een man meer het duel naar de 
hand wilde zetten. Maar echt 
overtuigend was het allesbehal-
ve. Het duel leek beslecht te wor-
den toen Shabari Visser met een 
prima steekbal Jort Kaandorp 
wist te vinden, die vervolgens 
vrij voor de keeper koelbloedig 
scoorde: 2-0. Maar in plaats van 
door te gaan, liet Vitesse zich te-
rugzakken en gaf daardoor Zil-
vermeeuwen de kans om terug 
te komen in de wedstrijd. Na-
dat enkele kleine mogelijkhe-
den wederom onbenut waren 
gelaten, kreeg Zilvermeeuwen 
na een wat ongelukkige hands-
bal een strafschop toegewezen. 
Die kans werd wel feilloos benut, 
en dat bracht de spanning in het 
duel volledig terug: 2-1. Het was 
daarna niet meer te zien dat de 
Zaanse ploeg een mannetje min-
der had. Maar de scherpte bleek 
er ook wel een beetje af te zijn 
bij de Zaanse aanvallers, want 
echte kansen wist men nauwe-
lijks meer te creëren. Zodoende 
bereikte Vitesse het eindsignaal 
niet alleen met die 2-1 stand, 
maar nestelde zich ook met ne-
gen punten uit zes duels in de 
middenmoot.

Lennert Beentjes scoorde de 1-0 op zijn bekende wijze.

Castricum - Zondagochtend  
23 oktober organiseert Hengel-
sport Vereniging Castricum een 

Baarswedstrijd

baarswedstrijd. Vertrek om 8.15 
uur vanaf de Geesterduinweg.  
Er wordt vijf keer 25 minuten ge-
vist in Heiloo. Alleen de baarsjes 
die gevangen worden tellen mee 
voor de wedstrijd, elk baarsje is 
eenpunt.

Het inleggeld voor deze wed-
strijd is 3 euro. Men dient gel-
dige visdocumenten mee te ne-
men. Opgeven voor vrijdag bij 
Piet Veldt, tel. 06- 55736861 of  
e-mail: pietveldt@ziggo.nl.

Cas RC naar het linker 
rijtje ten koste van REL!

Castricum - De Castricumse RC 
heeft afgelopen zaterdag flink 
aan haar positieve doelsaldo ge-
werkt. 

De bezoekers uit EttenLeur ga-
ven in de eerste helft nog goed 
tegenstand, maar moesten in de 
tweede helft hun meerdere er-
kennen in hun gastheer. Cas-
RC scoorde 78 punten en REL 
5. De topper van de dag, tussen 
HRC en the Dukes, werd met 6-3 
door de Haagsche RC gewon-
nen. 
The Hookers verschalkten LRC 
Diok met 26-17 en waren de ver-
rassing van dit weekend. Hilver-

sum en ‘t Gooi haalden het vol-
le pond uit de confrontaties met 
Eemland en Utrecht.
Zonder coach Obbe Winkels en 
captain Pieterbob Wierenga trad 
de formatie uit Castricum aan te-
gen het door blessures gehaven-
de REL. De voorwaartsen  op-
stelling van CasRC was danig 
door elkaar gehusseld, waarbij 
een aantal spelers rust kregen, 
terwijl de driekwart opstelling uit 
min of meer de vaste opstelling 
bestond. De bezoekers werden 
gelijk onder druk gezet door de 
Duinranders, maar dit leidde niet 
tot de openingsscore. Die kwam 
op naam van REL. Een kiene in-

terceptie mondde uit in de niet 
geconverteerde try. Dit was gelijk 
het laatste puntenfeit van REL, 
danig verzwakt door het eerde-
re ereklasse programma. Voor de 
break scoorden Rob van der Vel-
den, James Makea en Sven Berg, 
de assists kwamen op naam van 
Luuk de Geest. Twee van de drie 
tries werden geconverteerd door 
Eamon Lane. (19-5). 

Na de onderbreking gaf Joost 
Kramer zijn basisplek extra glans 
door, na een prima run van Ma-
kea, een geconverteerde try ach-
ter de vijandelijke linies te druk-
ken. Natuurlijk roken de Castri-
cummers bloed en zagen een 
mooie gelegenheid om aan het 
doelsaldo te werken, echter door 
slordig aanvalswerk in de laat-
ste fase bleef een monstersco-
re uit. Jongelingen Sepp Kotten 
en Mark Jonker hadden een pri-
ma invalbeurt welke voor Jon-
ker werd beloond met een try. 
Tries van Berg (2x), van der Vel-
den, Andretti van Riet, Lammert 
Ruiter, Rico Hoogenboom en 
topscoorder Lane, die 23 punten 
voor zijn rekening nam, bepaal-
den het eindresultaat van 78–5.  

Volgende week zaterdag staat 
voorlopig de laatste wedstrijd 
voor het eerste team van Cas-
tricum op het programma. De 
Duinranders gaan op bezoek op 
het nieuwe sportcomplex van de 
Utrechtse Rugby Club. KO 15.00 
uur op zaterdag 22 oktober Foto: 
Theo Beentjes.

Tennistoernooi bij TV Limmen
Limmen - Op vrijdag 21 okto-
ber houdt tennisvereniging Lim-
men een tennistoernooi voor le-
den en niet-leden. Iedereen die 
gezellig een balletje wil slaan, in 
de leeftijd van 5 tot 18 jaar, mag 
meedoen. 

Aanvang 10.00 uur, einde circa 
14.00 uur. Er kan getennist wor-
den op ieders eigen niveau en 
tevens wordt er een tennisquiz 
georganiseerd met leuke prijs-
jes. Inschrijven kan voor 2 euro 
op jc@tvlimmen.nl.

Verdedigende hand-off van Henk Jan Hogewerf.
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Nationale marathonti-
tel voor Michel Butter

Castricum - Tijdens de 36e edi-
tie van de TCS Marathon van 
Amsterdam heeft Michel But-
ter de Nederlandse titel ver-
overd. Met zijn prachtige tijd van 
2.12.59 bleef de atleet van AV 
Castricum op deze klassieke af-
stand de concurrentie ruim voor.
Na zijn marathondebuut in april 
in Utrecht had Butter zich met 
name gericht op een optima-

le prestatie tijdens de wedstrijd 
in Amsterdam. Van meet af aan 
deelde de 25-jarige Castricum-
mer zijn race goed in. De door-
komst halverwege in 1.06.34 
maakte al duidelijk dat hij goed 
op koers lag voor een duidelij-
ke verbetering van zijn Utrecht-
se tijd van 2.17.36. Op dat mo-
ment had Koen Raymaekers, een 
belangrijke favoriet voor de na-

tionale titel, de wedstrijd al ver-
laten. De titelstrijd ging daarna 
tussen de steeds beter in zijn rit-
me komende Michel Butter en 
de Limburger Patrick Stitzinger. 
Tot zo’n 30 kilometer liepen de 
beide favorieten samen op. 

Vanaf dat moment bleek de AV 
Castricum-atleet toch sterker 
en liet hij Stitzinger achter zich. 
Een laatste kilometer onder de 
drie minuten bracht Butter daar-
na niet alleen de Nederlandse 
marathontitel, maar ook de ge-
droomde eindtijd van onder de 
2 uur en 13 minuten: 2.12.59. 
“Vanaf april had ik deze dag rood 
omcirkeld in mijn agenda staan”, 
aldus de nieuwe Nederlandse 
kampioen, die dus ook zijn per-
soonlijk record met maar liefst 
4.37 minuten verpulverde. 
De Amsterdamse Marathon 
werd in 2.05.53 gewonnen door 
de Keniaan Wilson Chebet, die 
eerder dit jaar ook al de Mara-
thon in Rotterdam op zijn naam 
had geschreven. 
Foto: Orange Pictures.

Glansrijk ultraloopjaar van Jolanda 
Linschooten teleurstellend afgesloten

Akersloot - Jolanda Linschoo-
ten heeft de 160 kilometer lange 
ultraloop op het Franse eiland La 
Réunion door opkomende griep 
halverwege moeten afbreken. 
“Vanaf Mare a Boua voelde ik 
me ziek worden, beroerd, rille-
rig, duizelig. Het kaarsje ging ge-
woon uit. Het is genoeg zei mijn 
lichaam. Het zou erg ongezond 
geweest zijn om door te gaan,” 
schrijft de Akerslootse atlete op 
haar hardloopblog. Het uitstap-
pen in deze wedstrijd waar een 
jaar lang naartoe gewerkt was, is 
een bittere pil. 
“Als er een moment binnensluipt 
waarop ik mezelf zielig vind, de 

tranen voel duwen, maan ik me-
zelf met wees blij dat het verder 
niks ergs is, wees blij dat je heel 
bent en dat kun je blijven ook, 
daarom is het goed te stoppen 
en voorzichtig te doen. In Cila-
os sta ik evengoed te janken als 
ze mijn armband-met-chip door-
knippen en het hoekje van mijn 
startnummer knippen.”
Overigens was Linschooten niet 
de enige uitvaller. Door over-
vloedige regenval was het par-
cours plaatselijk zo modderig en 
zwaar, dat maar liefst vijfenveer-
tig procent van de 2400 deelne-
mers de eindstreep niet bereikte. 
Ondanks de teleurstelling op La 

Réunion kan Jolanda Linschoo-
ten terugkijken op een buiten-
gewoon geslaagd ultraloop sei-
zoen. In het voorjaar behaalde 
ze een vierde plaats in de Mara-
thon des Sable, een etappeloop 
over 250 kilometer in de Ma-
rokkaanse Sahara. Twee maan-
den later volbracht ze de Bob 
Graham Round, een individue-
le prestatieloop over de hoog-
ste bergtoppen van het Engel-
se Lake District. Haar specta-
culaire eindsprint en overwin-
ning met acht seconden tijdens 
de Ultra Trail Mont Blanc – TDS 
werd in september gevolgd door 
winst op het NK 100 kilometer. 
Een zeldzaam mooie erelijst bij 
avontuurlijke ultraloopwedstrij-
den ofwel trailruns, zoals deze 
in Nederland nog vrij onbekende 
hardloopsport tegenwoordig ge-
noemd worden.

Linschooten, in het dagelijks le-
ven freelance-journaliste voor 
ondermeer ANWB en National 
Geographic Traveler werkt mo-
menteel aan een boek – Eenza-
me Uren - over haar loopavon-
turen van het afgelopen jaar en 
de zin van hardlopen in het al-
gemeen. In het laatste hoofdstuk 
over La Réunion zal ongetwij-
feld duidelijk worden dat hardlo-
pen niet alleen over pieken gaat, 
maar soms ook door diepe fy-
sieke en mentale dalen. Eenza-
me Uren van Jolanda Linschoo-
ten verschijnt in mei 2012.

Atlete Jolanda Linschooten vol energie aan de start in La Réunion.
Foto: Jolanda Linschooten.

KNVB Calvé straatvoetbal- 
toernooi bij Vitesse’22 
Castricum - Op zaterdag 22 ok-
tober organiseert Vitesse’22 het 
KNVB Calvé straatvoetbaltoer-
nooi voor de D- en de E-pupil-
len. Net zoals vorig jaar zullen 
ook dit jaar weer – naast Vites-
se’22 – Limmen en FC Castricum 
met in totaal 60 teams aan het 
toernooi meedoen.
De inzet is een plaats in de fi-
nale op de Dam in Amsterdam.  
Daarvoor moeten wel de regio-
finale in mei (bij FC Castricum) 
en de districtsfinale in juni met 
goed gevolg doorlopen worden. 
Er wordt gestreden in poules van 
zes teams, zodat vijf wedstrij-
den worden gespeeld met even-

tueel aansluitend finaleronden. 
De wedstrijden duren tien minu-
ten en worden gespeeld op een 
kwart wedstrijdveld met doelen 
van drie bij een meter. Een team 
speelt met vier spelers zonder 
keeper. Het toernooi begint om 
10.00 uur. 
De organisatoren van Vitesse ’22 
zijn nu al tevreden, met name 
over de goede samenwerking 
met buurtverenigingen Limmen 
en FC Castricum. Beide vereni-
gingen hebben hun spelers en-
thousiast gemaakt en hun mate-
rieel ter beschikbaar gesteld om 
het toernooi aantrekkelijk te ma-
ken.

Competitieresultaten Tafel- 
tennisvereniging Limmen
Limmen - Na vier competitie-
rondes doet Tafeltennisvereni-
ging Limmen het nog steeds 
boven verwachting goed. Maar 
liefst vier teams doen mee om 
het kampioenschap. Bij de se-
nioren liggen het eerste, der-
de en vijfde team nog op kam-
pioenschapskoers. Bij Limmen 
1 draaien met name Henk-Jan 
den Ouden, Mark Stoop en Yo-
ran Kuyper zeer goed. De afge-
lopen vier duels werden door 
het vlaggenschip van de vereni-
ging overtuigend gewonnen. Bij 
Limmen 3 verkeren Wim Krom 
en Marcel Briefjes in zeer goe-
de vorm. Koos Metselaar en De-
wi de Vries zijn de hofleveran-
ciers van het vijfde team. Ook 
het eerst jeugdteam maakt nog 
steeds alle kans op de titel. De 
komende week staat de belang-

rijke wedstrijd op het program-
ma tussen Limmen 1 en Spirit 2. 
Jeugdspeelster Sanne Brief-
jes (foto) maakte een zeer ver-
dienstelijk debuut op het lande-
lijke B/C toernooi in Hoorn. Af-
gelopen zondag behaalde zij de 
eerste plaats voor de welpen in 
de tweede poule. Een prach-
tig resultaat op zo’n groot toer-
nooi. Geïnteresseerden kunnen 
een vrijblijvende training mee-
maken. De senioren houden een 
open training op vrijdag 21 ok-
tober en maandag 24 oktober, 
beide vanaf 20.00 uur. De jeugd 
houdt op vrijdag 21 oktober van 
18.30 tot 20.00 uur een open trai-
ning. De vereniging is gevestigd 
aan de Hogeweg 61 te Limmen. 
Voor verdere informatie kan 
men terecht bij Reinier Poelman: 
R.poelman1@hetnet.nl.
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Bij Dicx autorijschool
Autorijlessen vanaf 16,5 jaar 
Limmen - Per 1 november start 
het experiment 2toDrive, dat 
meldt het ministerie van Infra-
structuur. Deze invoeringsdatum 
betekent dat jongeren die op of 
na 1 november 17 jaar worden 
(dus geboren op of na 1 novem-
ber 1994), kunnen meedoen met 
het experiment. Jongeren die op 
1 november al 17 zijn, kunnen 
wel alvast beginnen met rijles-
sen, maar pas praktijkexamen 
doen als ze 18 zijn. 
Vanaf 16,5 jaar mogen kandida-
ten dus deelnemen aan 2toDrive 
en kunnen zij rijlessen nemen 
bij Dicx autorijschool. Als zij op 
of na 1 november 2011, 17 jaar 
worden, mogen zij praktijkexa-
men doen bij het CBR. Slaagt de 
kandidaat voor het examen, dan 
mag hij/zij tot zijn/haar 18e ver-
jaardag onder begeleiding auto-
rijden. De begeleider dient dan 
wel in het bezit te zijn van een 
begeleiderspas. De volledige in-

formatie hierover is te vinden op 
www.2todrive.nl. Een tussentijd-
se toets bij het CBR is moge-
lijk als zij op of na 1 november,  
16,5 jaar worden, of als zij op de-
ze datum tussen 16,5 en 17 jaar 
zijn. Kandidaten die op 1 novem-
ber al 17 jaar zijn, kunnen niet 
meedoen met 2toDrive. Wel mo-
gen zij beginnen met hun rijles-
sen bij Dicx autorijschool en een 
theorie-examen afleggen. Echter 
een praktijkexamen of toets is 
voor hen pas mogelijk vanaf hun 
18e. Bij deelname aan 2toDrive 
kunnen kandidaten vanaf 16 jaar 
theorie-examen doen. Vanaf 1 
november kunnen zij zelf, of Dicx 
autorijschool hiervoor een re-
servering maken. Slagen zij, dan 
blijft dat resultaat anderhalf jaar 
geldig. Aanmelden bij Dicx auto-
rijschool, kan door gratis te bel-
len met 0800 – 525 1234 of op de 
website van Dicx autorijschool 
www.dicxrijschool.nl.

Een duurzame week met 
Transition Town en CALorie
Castricum - 11 november is lan-
delijk de Dag van de Duurzaam-
heid. Transition Town Castricum 
organiseert samen met CAlorie 
rondom die dag allerlei activi-
teiten. De Duurzame Week start 
met de film ‘No Impact Man’ over 
een New Yorker die met zijn ge-
zin een jaar lang probeert om 
zijn voetafdruk op de aarde tot 0 
te reduceren. Te zien in de Corso 
Bioscoop op zondag 6 novem-
ber om 11.00 uur. Reserveren bij 
Corso bioscoop wordt aangera-
den. Toegang gratis. De gehe-
le week kan men zelf meedoen 
met No Impact Week. Het doel is 
te ervaren wat het verkleinen van 
impact op het milieu kan beteke-
nen voor de kwaliteit van leven. 
Tijdens No Impact Week kijkt 
men naar, en past men gedrag 
aan op het gebied van consu-
meren, afval, transport, voedsel, 
energie en water. Aanmelden op 
noimpactweek.nl voor een hand-
leiding. Woensdag 9 novem-
ber vindt er een Cradle-2-Crad-
le-avond plaats. Spullen worden 
zo ontworpen dat ze niet naar 
de afvalberg gaan maar volle-
dig kunnen worden hergebruikt. 
De documentaire ‘Afval = Voed-

sel’ wordt getoond bij Tromp 
Medical, Oude Haarlemmerweg 
75 Castricum. De bijeenkomst 
start om 20.00 uur. Aanmelden 
via ttcastricum@gmail.com. Toe-
gang gratis. Vrijdag 11 november 
is er een cursus zonnepanelen 
maken onder leiding van Hans-
Jurgen Kramer van Sixaxis So-
lar. Het bouwen van zonnepane-
len lijkt voor veel mensen raket-
wetenschap, maar de techniek 
om zelf zonnepanelen te maken 
is kinderlijk eenvoudig. De cur-
sus start om 19.00 uur in de bi-
bliotheek Castricum. Kosten voor 
deelname bedragen 15 euro. 
Deelnemers ontvangen een te-
goedbon van 10 euro. Meer in-
formatie en aanmelden: www.
zelfzonnepanelenmaken.nl. 
Zaterdag 12 november is de  
feestelijke afsluiting met een 
duurzame lokale lunch. De zelf 
meegenomen lokale gerechten 
en leuke hapjes worden samen 
gedeeld in de Tuin van Kapi-
tein Rommel van 11.00 tot 14.00 
uur. Aanmelden op ttcastricum@
gmail.com. Toegang gratis. Meer 
informatie over TT Castricum is 
te vinden op http://castricum.
transitiontowns.nl. 

Castricum - Vrijwel alle dien-
sten van het gemeentehuis voor 
publiek sluiten op donderdag 20 
oktober. Dan vindt een grote di-
gitale operatie plaats. Twee ge-
meentelijke basisregistraties 
worden samengevoegd. De sy-
stemen die hiermee gemoeid 
zijn, kunnen deze dag niet ge-
bruikt worden. Alle producten en 
aanvragen waarvoor persoons-
gegevens nodig zijn, kunnen dan 

Publieksbalies dag gesloten
niet geleverd of behandeld wor-
den. Ook ’s avonds zijn de ba-
lies gesloten. Het gemeentehuis 
is deze dag alleen geopend voor 
wie er een afspraak heeft of voor 
stukken die ter inzage liggen.

Het samenvoegen van de basis-
registraties gebeurt in opdracht 
van het Ministerie voor Binnen-
landse Zaken. Deze heeft ook de 
datum bepaald.
 

Firemaster Schoorsteenservice
Vakkundig, voordelig en veilig 

Regio - De specialisten van Fire-
master Schoorsteen Service in 
Beverwijk weten als geen an-
der hoe belangrijk goed onder-
houd is. Een schoorsteenkanaal 
moet elk jaar worden geveegd 
en bij veel stoken zelfs twee keer 
per jaar. ,,Bij degelijk onderhoud 
kan er geen brand ontstaan in 
de schoorsteen’’, weten Karel en 
Lou van Wanrooy. ,,Er zijn parti-
culieren die zelf de schoorsteen 
vegen. Deze mensen kunnen be-
ter hun polis even goed nalezen, 
want de verzekering eist meestal 
dat er jaarlijks vakkundig wordt 
geveegd.’’
Karel en Lou van Wanrooy heb-
ben meer dan 20 jaar erva-
ring in het schoorsteenveegvak. 

Hun bedrijf is lid van de lande-
lijke organisatie ASPB (Algeme-
ne Schoorsteenvegers Patroons 
Bond). Firemaster Schoorsteen 
Service is een verlengstuk van 
Firemaster Products. Met Fire-
master Products zijn zij marktlei-
der met de levering van schoor-
steenmaterialen aan bedrijven in 
binnen- en buitenland.
De broers van Wanrooy leg-
den zich in eerste instantie he-
lemaal toe op Firemasters Pro-
ducts, maar er was zo veel vraag 
naar een betrouwbaar schoor-
steenveegbedrijf dat zij hun am-
bachtelijke vak daarnaast ook 
weer opgepakt hebben. Karel 
van Wanrooy: ,,Het is een gewel-
dig vak dat we niet willen mis-

sen. Elke klant is anders en el-
ke schoorsteen ook. We beleven 
steeds weer nieuwe avonturen. 
Een vogelnest in de schoorsteen, 
een verstopping, of het rookka-
naal trekt niet goed. Wij zorgen 
ervoor dat alles het weer opti-
maal doet en er veilig gestookt 
kan worden.’’
De heren hebben ook nog wat 
tips. ,,Dat de kap goed trekt, 
is van groot belang. Daarmee 
houdt men vocht en vogels bui-
ten. Stoken in een nat kanaal is 
overigens gevaarlijk. Het roet 
plakt dan aan de zijkanten en dat 
zet zich vast met verstopping als 
gevolg. Ook belangrijk is het om 
bijvoorbeeld in een open haard 
goed, en niet te nat, hout te sto-
ken. Het mag geen dennenhout 
zijn. Daar zit hars in en dat plakt 
waarmee er kans op brand ont-
staat. Gaskanalen dienen om de 
twee jaar te worden gereinigd 
om kans op koolmonoxide te 
voorkomen.’’
Wie de werkzaamheden door 
Firemaster Schoorsteenservice 
laat uitvoeren krijgt een bewijs 
voor de verzekering. Er wordt 
een kopie bewaard bij het be-
drijf zodat het niet verloren kan 
gaan. Na een jaar krijgt de klant 
een telefoontje of e-mail om te 
melden dat het tijd is voor een 
volgende onderhoudsbeurt. De 
schoorsteen laten vegen kost 
29,50 euro. Zie ook www.schoor 
steenvegen.com. 

Weerpresentatie bij POCB 
Castricum - PCOB Castricum 
organiseert op dinsdag 25 ok-
tober een presentatie over het 
weer om de Maranathakerk. 
Henk Louwsma van SteedsWeer 
Meteopresentaties uit Stiens 
presenteert dit onderwerp, zon-
der gebruik van ingewikkel-
de weerkundige termen, op een 
heldere wijze met behulp van 

veel illustratiemateriaal. 

Louwsma is 35 jaar meteoroloog 
bij de Koninklijke Luchtmacht 
geweest. De meteorologie heeft 
hem nadien niet losgelaten; re-
den waarom hij begonnen is met 
het verzorgen van meteorologi-
sche presentaties voor uiteen-
lopende doelgroepen: ouderen, 

maar ook molenaars, volkstuin-
ders, brandweer en sportvlie-
gers. Aan de orde komen onder 
meer: plaatjes met herkenbare 
weersituaties en uitleg daarover, 
veel voorkomende misverstan-
den bij het weerpraatje op de tv, 
de zin en onzin van weerspreu-
ken: zijn ze betrouwbaar of niet?
Uiteraard is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen.
Ook niet-leden zijn welkom. 
Aanvang 14.30 uur.

Concert in Pancratiuskerk

Castricum - In het kader van 
het 100-jarig bestaan van de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorps-

straat 115 wordt er op vrijdag 21 
oktober in deze kerk een concert 
gegeven.

Hieraan wordt medewerking ver-
leend door het R.K. Gemengd 
Zangkoor Pancratius onder lei-
ding van Joost Doodeman. Uit-
gevoerd worden diverse meer-
stemmige werken van onder an-
dere Mozart, Scarlatti, Vivaldi, 
Bortnjanski. Orgelwerken wor-
den uitgevoerd door de vas-
te organist van het koor Ronald 
Schollaart en door Wim Boers-
toel.
Ook de bekende mezzo-alt An-
neke Kraakman uit Castricum 
verleent haar medewerking aan 
dit concert. Naast werken van 
Bach en Schubert zingt zij twee 
aria’s uit de opera Rinaldo en 
Xerxes. Aanvang van het concert 
is om 20.00 uur, de entree is gra-
tis en voor iedereen toegankelijk.
 
Fotograaf: Steef Pardoen.
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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.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
 
De Welstandscommissie behandelt op maandag 24 
oktober 2011 de bouwplannen van de gemeente 
Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouw-
plannen ligt vanaf donderdag 20 oktober 2011 ter 
inzage bij de balie van de afdeling Publiekszaken. 
Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het 
bijwonen van de vergadering en overige informatie 
over welstandszaken kunt u contact opnemen met 
de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 
0251 - 36 11 69.

VERGADERING GEMEENtERAAD

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare 
vergadering op donderdag 27 oktober in de raadzaal 
van het gemeentehuis aan de Middelweg 28. De ver-
gadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel vaststelling Verordening Wet inburgering 
Uitgeest 2011

- Statutenwijziging ISOB
- Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014
- Voorstel beschikbaarstelling krediet renovatie en 

uitbreiding verlichting hockeyveld

VERGuNNING WERKzAAMhEDEN N203

Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat vergunning is verleend aan Zwammer-
dam Grond en Wegen BV, voor het uitvoeren van 
nachtelijke werkzaamheden ten behoeve van de aan-
sluiting van de nieuwe N203, voor het weekend van 
vrijdag 21 oktober 19.00 uur t/m maandag 24 okto-
ber 2011, 06.00 uur. 

Indien wegens slechte weersomstandigheden de 
werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden 
geldt deze vergunning voor het weekend van vrij-
dag 28 oktober 19.00 uur t/m maandag 31 oktober 
2011, 06.00 uur. 

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-

lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij het gemeentelijke bureau Juri-
dische Zaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken na verzenddatum ontheffing te worden inge-
diend en gericht te worden aan het college.
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

OV 2011-138 Nabij Fort Krommeniedijk  
 Verbeteren leefomgeving voor 
 weidevogels
OV 2011-139 Hoogedijk 3 
 Plaatsen stacaravan
OV 2011-140 Aan de Kromme Sloot 135 
 Maken raam in zijgevel
OV 2011-133 Nabij Lagendijk 8 
 Tijdelijk inrichten gronden voor 
 opslag baggerspecie uit omliggende 
 sloten. Dit betreft de opslag van 
 baggerspecie die anders op de oevers  
 van de sloten zouden worden
 gedeponeerd. Verzocht is dit centraal  
 op te slaan. Na het indrogen wordt 
 het perceel weer met gras ingezaaid.
 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunnin-
gen ook worden verleend.

AfGEGEVEN BOuWVERGuNNING

B1 2007-003 Prinses Irenelaan 2 
 Uitbreiden apotheek
    
Bezwaar indienen: tegen dit besluit kunnen belang-
hebbenden binnen zes weken schriftelijk en gemo-
tiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wet-
houders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 
AA Uitgeest. Deze termijn van zes weken gaat in één 
dag na de verzending van een besluit aan de aan-
vrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
de inwerkingtreding  van de vergunning echter niet. 
Als u niet kunt wachten op een uitspraak op uw 
bezwaarschrift omdat u van mening bent dat snel 
een voorlopige maatregel nodig is, dan kunt u de 
voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Wanneer een voor-
lopige voorziening wordt aangevraagd treedt de be-
schikking pas in werking nadat hierover een beslis-
sing is genomen.

Burgerlijke stand
OVERlEDEN
A.W. Turenhout, echtgenote van
N.S. van Zutphen, 80 jaar

AANGIftE 
PARtNERschAPsREGIstRAtIE
M.C. Boerée en K. Chnachi

ONDERtROuW
M.W. Brandwijk en E. Lujanski

Verslag informatieavond Westergeest

INGEzaMEldE klEdING
Vier organisaties hebben afgelopen jaar vergunning ontvangen voor het 
inzamelen van gebruikte kleding. Van twee zijn nu de opbrengsten be-
kend. Aktie 68 haalde 3.050 kilo op en Stichting Cibo 3.650.

OpbrENGST cOllEcTE
De opbrengst van de collecte van de Maag Lever Darm Stichting in Uitgeest 
van 12 t/m 18 juni bedroeg € 1.026,69.

Op 14 september is in het gemeen-
tehuis een informatieavond gehou-
den over de reconstructie van de 
Westergeest. De buurtbewoners die 
de avond hebben bezocht, hebben 
het verslag van de avond per post 

ontvangen. Belangstellenden kun-
nen het verslag nu ook downloaden 
op de website van de gemeente 
Uitgeest. Op www.uitgeest.nl is  
het te vinden onder Wijk & Buurt, 
Oude Dorp. 

Laat uw woonplezier
niet bederven door uw
afval te laten zwerven. 




