
Zeeweg 189-191      1971 HB IJmuiden      Tel. 0255-520456      Fax 0255-518875 21 oktober 2009 13

Hennepplantage  
op Meerpad
Uitgeest - De politie heeft ver-
leden week dinsdag in een pand 
aan het Meerpad een grote hen-
nepplantage aangetroffen. In 
twee ruimten in het pand wer-
den in het totaal ongeveer 1300 
planten aangetroffen en de nodi-
ge apparatuur. Verder was er een 
grote werkplaats met materiaal 
voor het inrichten van een plan-
tage en vonden de politiemensen 
een grote zak met henneptop-
pen. Alles is in beslag genomen 
en zal worden vernietigd. Een 34-
jarige Heemskerker wordt gezien 
als verdachte. 

Speeltuin dicht, start 
van binnenactiviteiten
Uitgeest - De speeltuin is dit 
jaar geopend tot 24 oktober. Op 
1 april gaat de speeltuin weer 
open. 
Zaterdag 24 oktober zijn Jan en 
Katrein op bezoek. De poppen-
kastvoorstelling begint om 14.00 
uur en duurt een uurtje. Entree is 
voor kinderen van leden gratis en 
aan niet-leden wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. Wie het leuk 
vindt om poppenkast te spelen, 
kan meedoen. Bel Atie de Bruin, 
tel.: 0251-314676. 
Toneelspelen bij Kindervreugd 
kan ook. De toneelavond is op 
woensdag van 19.00 tot 20.00 uur 
en de start is op 28 oktober. Aan 
het einde van het seizoen volgt 
een optreden. Aanmelden kan op  
0251-313410.

Jubileumjaar in aantocht
Uitgeest - Het jaar 2010 wordt 
een feestelijk jaar voor de Uit-
geester Harmonie en slagwerk-
groep Blast! Zij vieren dan het 
125-jarige bestaan van de ver-
eniging. Het jubileumconcert 
vindt plaats op 17 april. Op 20 ju-

ni is er een reünie voor oud-le-
den, op 31 oktober een voorstel-
ling speciaal voor de jeugd en er 
wordt een open dag gehouden 
om vooral de jeugd kennis te la-
ten maken met de harmoniemu-
ziek en het slagwerk. Een kerst-

concert op 18 december zal het 
feestjaar afsluiten.
In het jaarboek Hutgheest wordt 
de geschiedenis van de ver-
eniging beschreven. Sponsors 
kunnen zich aanmelden bij C.J. 
Duinmaijer, tel. 310729. 

Herfstmarkt 
voor Prijedor
Uitgeest  De boeken-, speel-
goed- en kerstmarkt voor Prije-
dor in Bosnië is in aantocht. Op 
zaterdag 14 november kan men 
van 10.00 tot 15.00 uur terecht 
in De Klop naast de kerk aan de 
Langebuurt. Er wordt nog ge-
zocht naar onbeschadigde boe-
ken, speelgoed en kerstspul-
len. Deze kunnen worden afge-
leverd bij Co Heine, Kruiskam-
plaan 110 (311982), Fetze Pijl-
man, Vrijburglaan 61 (313632) 
of Han Scheerman, Hogeweg 76 
(311019). bel indien de spullen 
moeten worden opgehaald. 
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SELECT WINDOWS, VOOR FIJNER WONEN.
Openingstijden: ma t/m vr 8.00-17.30, do avond 19.00-21:00,  za 10.00-16.00.

Uw Select Windows dealer:
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tot ziens bij

deze week 
100 gram E2,25 voor € 1,50

Gevuld speculaas!!
Ongekend lekker

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

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum

Van zaterdag op 
zondag gaat de klok 

weer achteruit!
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

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 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.
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)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-10-2009: Kick Eddie Nico-
laas, zoon van M.G.R. de Vries 
en M.M.T.N. Heeringa, geboren 
te Beverwijk. 06-10-2009: Dani, 
zoon van M. Dalmolen en W.A. 
de Haan, geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
03-10-2009: Luke Bartholoméüs, 
zoon van A.J. Finch en J.M.D. 
Broos, geboren te Limmen.

Wonende te Akersloot:
04-10-2009: Mats, zoon van J. 
Duin en C.T.M. van der Velden, 
geboren te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
06-10-2009: Vos, Wouter en 
Veenstra, Marjolein, beiden wo-
nende te Castricum. 06-10-2009: 
de Koekkoek, Richard J.J. en We-
ijers, Annelies, beiden wonende 
te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
02-10-2009: Deetman, Willem 
en Antoons, Petronella F., beiden 
wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
01-10-2009: Janssen, Martin, 
oud 65 jaar, overleden te Zaan-
stad. 01-10-2009: Brakenhoff, 
Jacqueline A.M. oud 47 jaar, ge-
huwd met R.E. Kloosterman, 
overleden te Amsterdam. 02-10-
2009: van der Werf, Jacquelina 
Cornelia, oud 95 jaar, overleden 
te Castricum. 05-10-2009: We-
ijer, Alexander, oud 60 jaar, ge-
huwd met B. Janssen, overleden 
te Alkmaar.

Wonende te Bakkum:
02-10-2009: Duijn, Johannes, 
oud 88 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met M.M. 
Gijzen.
Wonende te Purmerend:
07-10-2009: den Boer, Jan L.L., 
oud 76 jaar, overleden te Bak-
kum.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-

Gevonden en
vermiste dieren

Vocal Choice en gasten 
in veelzijdig concert
Castricum - Gemengd Koor Vo-
cal Choise geeft op zaterdag 7 
november in de Maranathakerk 
een veelzijdig najaarsconcert 
met medewerking van Femmes 
Vocales uit Heemskerk en het 
bekende Van Rietschotenkwin-
tet, te zien op de foto. 
Vocal Choice bestaat uit ruim 
vijftig  zangers. A Capellakoor 
Femmes Vocales met zeven-

tien vrouwen zingt van klas-
siek tot eigentijdse composities. 
En het Van Rietschotenkwintet 
speeltt een bijzonder repertoire 
van Gershwinmuziek en andere 
componisten. 
Kaarten voor dit concert zijn ver-
krijgbaar op de dag van het con-
cert vanaf 19.30 uur.
Reserveringen via tel. 0251-
656060. 

Dronken automobilist 
gewond na aanrijding
Limmen - Zaterdag rond 3.45 
uur verloor een 22-jarige auto-
mobilist uit Limmen op de Ken-
nemerstraatweg de macht over 
het stuur van zijn bestelauto. Hij 
sloeg over de kop en ramde een 
geparkeerde personenauto en 
raakte gewond.
Hij werd opgenomen in het zie-
kenhuis en bleek alcohol te heb-
ben gedronken. Hij verklaar-

de zelf dat hij zo’n negen flesjes 
bier op had en dat hij vermoe-
delijk de stoeprand had geraakt 
waarna hij de macht over zijn au-
to verloor. Van hem is bloed af-
genomen om te laten onderzoe-
ken hoeveel hij precies heeft ge-
dronken. 
Tegen de man is een proces-ver-
baal opgemaakt en zijn rijbewijs 
is ingenomen.

Castricum - Ze zijn er heel trots 
op: trio Jos van Beest en zan-
geres Marielle Koeman. Afgelo-
pen week heeft de Japanse pla-
tenmaatschappij Atelier Sawano  
laten weten dat het nieuwe en 
achtste cd-album op 20 novem-
ber wordt uitgebracht in Japan. 
Jos: Vanaf deze datum wordt de 
de titel bekendgemaakt. Als alles 
volgens schema verloopt, pre-
senteren wij ons nieuwe album 

Nieuwe cd voor trio Jos van 
Beest en Marielle Koeman

op 27 december in hotel Borst 
tijdens Jazz in Bakkum. 

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Klapweide Castricum: zwarte ge-
castreerde kater, witte bef en po-
ten, 2 jaar, Tommy. 

Triade Castricum: kater Poedi, 
beige rug met witte buik en witte 
poten, ongeveer zeven jaar.
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Programma 22 okt t/m  28 okt 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag & zaterdag
16.00 & 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“De Storm”
donderdag, vrijdag & 
zaterdag 21.15 uur

zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“Fame”
donderdag, vrijdag & zaterdag

13.00 & 18.30 uur
zondag 13.00  & 16.00 uur

woensdag 14.00 uur
“UP 3D” (NL)

donderdag & vrijdag 13.00 & 16.00 uur 
zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en de 

Verdwenen Pakjesboot”
donderdag & vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 16.00 & 18.30 uur 

zondag 16.00 uur 
“Lover of Loser”

Sint en verdwenen pakjesboot
De makers van dé Sinterklaas-
film van afgelopen winter komen 
dit jaar opnieuw met een gloed-
nieuw avontuur! Dit najaar draait 
alles om de pakjesboot van Sin-
terklaas. 
De Sint heeft zijn kasteel in 
Spanje wel verlaten, maar blijkt 
niet op de boot naar Nederland 
te zitten. Hoe dat heeft kunnen 
gebeuren en hoe de Sint nu op 

tijd in de Nederlandse haven 
moet komen, beleeft men in dit 
nieuwste bioscoopavontuur voor 
de hele familie! 
Als Sinterklaas en Diego op een 
ochtend in de haven van Spanje 
aankomen, blijkt de pakjesboot 
al weg te zijn. Ze beginnen een 
race tegen de klok om de boot 
op tijd in te halen. Dat valt niet 
mee! 

De Limmer Plankeniers 
met klucht in Burgerij
Limmen - De Limmer Planke-
niers komen dit jaar met een 
avondvullende klucht: ‘Albert en 
Alfred’ van schrijver Carl Slot-
boom en onder regie van Stina 
Hof. 
Als zijn vrouw en dochter een 
paar dagen naar Appingedam 
gaan, besluit Alfred in Parijs de 
bloemetjes buiten te gaan zet-
ten. Dan, verschijnt de nacht-
clubdanseres Eva, die hij ooit 
eens heeft ontmoet. De voor-
stellingen worden gegeven in 
De Burgerij op zaterdag 14, vrij-

dag 20 en zaterdag 21 november, 
aanvang 20.00 uur.
Een voorstelling, alleen bestemd 
voor leden van de Zonnebloem 
afdeling Limmen, vindt plaats op 
vrijdag 13 november, aanvang 
14.00 uur.
Kaarten zijn te koop vanaf maan-
dag 26 oktober bij Mary Winder. 
Dit kan telefonisch 5052726 na 
17.00 uur of via de mail: kaar-
ten@limmerplankeniers.nl. Te-
gen inlevering van het entree-
bewijs ontvangt men een kopje 
koffie/thee gratis. 

Mon Amour brengt BZN 
terug in De Burgerij
Limmen - Dorpshart Limmen is 
een stichting die zich al achttien 
jaar inzet voor het behoud van 
de Burgerij. En elk jaar wordt een 
groot feest georganiseerd. Za-
terdag 24 oktober vindt een feest 
plaats met Mon Amour. De band 
Mon Amour brengt het gouden 
geluid van BZN terug. Onder lei-
ding van Jack Veerman, de vas-
te drummer van BZN en mede-
schrijver van de grote hits, ont-
stond een nieuwe band met de 
vertrouwde muziek. 

“Bij het samenstellen van de 
nieuwe band heb ik de lat heel 
hoog gelegd’’, vertelt Jack Veer-
man. ,,Daarbij is het een voor-
deel dat ik contacten heb in al-
le hoeken van de muziekwereld. 
Al jaren volg ik de optredens 
van talentvolle jonge muzikan-
ten en zangers. Daardoor kon ik 

Aanstormende talenten te 
gast bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Zondagmiddag 25 
oktober begint rond 16.00 uur 
Jazz in Bakkum. Het tweede 
concert in het twintigste seizoen 
staat geheel in het teken van 
jong aanstormend jazztalent.
Aan de piano zit Casper Tromp 
(1983). Deze zomer studeerde hij 
af als industrieel ontwerper aan 
de Universiteit Twente. Daar-
naast begon hij, na zes jaar klas-
sieke pianoles en zes jaar jazz-
pianoles in 2008 aan de jazzop-
leiding aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Daar studeert 
hij momenteel bij Kris Goessens.
Op de contrabas: Stijn de Wit 

(1980). Stijn, onlangs afgestu-
deerd als historicus, speelt con-
trabas in zeer uiteenlopende be-
zettingen. Op de drums Julian 
du Perron (1988). Julian studeert 
sinds 2007 aan het Conservatori-
um van Amsterdam. De geschie-
denis van deze mannen als trio 
gaat nog niet ver terug. Ze speel-
den een aantal keer in Hotel-
restaurant Sonnevanck in Wijk 
aan Zee en leidden een sessie 
in Proef! in Amsterdam, maar zijn 
klaar om de rest van de wereld 
te veroveren.Als gastsolist treedt 
de Franse altsaxofonist Marc 
Mangin op.

voor deze band de besten van de 
besten bij elkaar brengen.’’ Voor 
informatie of kaarten bel: Otto 
Bruschke 072-5052747. Kaarten 
voor deze avond kosten 50,00 
euro dit is inclusief vrij drinken 
en diverse hapjes. 
 

Vinylavond met oude 
hits bij café Borst
Bakkum – Op zondagavond 
14 november draait het alle-
maal om vinyl in de zaal van ca-
fé Borst. Dj’s Joseph Sunfield en 
Bert de Graaf organiseren weer 
een avond die gevuld wordt met 
lekkere muziek uit de jaren ’60, 
’70 en ’80, uitsluitend van de ori-
ginele singles en lp’s. De voor-
gaande editie was een doorslag-
gevend succes. “We noemden 
het toen single-avond maar dat 
bleek verwarring op te roepen”, 
vertelt Bert. “Er kwamen ook 

mensen op af die op zoek waren 
naar een partner.” Toch waren 
het vooral muziekliefhebbers uit 
Castricum en omgeving die van 
de avond een groot feest maak-
ten. “Vijftigplussers mengden 
zich toen probleemloos met een 
jonger publiek, omdat er een ge-
meenschappelijke factor was: de 
liefde voor goede muziek.” Ver-
zoekjes kunnen worden doorge-
maild op josephsunfield@hetnet.
nl of bert2wielers@live.nl. Aan-
vang 21.00 uur, entree vijf euro.

Rossenbacker speelt 
‘Zomer in Zeeland’
Akersloot - Toneelvereniging 
Rossenbacker speelt op 30 en 
31 oktober de komedie ‘Zomer 
in Zeeland’. Het stuk speelt zich 
af op een camping met zicht op 
zee, in de duinen van Zeeland. 
Henk en Katja Braam zijn er wel 
aan toe: vakantie! Op hun ver-

trouwde plekje op de camping 
hopen ze tot rust te komen maar 
dan duikt de nieuwe buurman 
op. 

Nieuwsgierig geworden? Ga dan 
op vrijdag 30 of zaterdag 31 ok-
tober naar de campingkomedie 

‘Zomer in Zeeland’, geschreven 
door Stef Hudepohl en gespeeld 
door Toneelvereniging Rossen-
backer in Sport- en Cultureel 
Centrum ‘de Lelie’ te Akersloot. 
Regie en decor zijn in handen 
van Cees Slop. 

Kaarten à 7,50 euro zijn telefo-
nisch verkrijgbaar bij Els Tol-
lenaar 0251-313893 of Dick 
Kruk 0251-313594 en te koop 
bij Veldt’s Toko in Akersloot of 
aan de zaal. Zie ook de website: 
www.rossenbacker.nl.

The Kinks in ‘Special Edition’
Castricum - Donderdagavond 
22 oktober zal, tussen zes en ze-
ven uur, de muziek van The Kinks 
een uur lang centraal staan in 
het radio programma ‘Special 
Edition’ van Carry Munter bij ra-
dio Castricum105. Niet de hits, 

maar een greep uit de rijke his-
torie van The Kinks van 1964 tot 
heden zal dan te beluisteren zijn. 
Carry Munter wordt hierbij bijge-
staan door Ron Zonneveld, één 
van de grootste Kinksfans van 
Nederland.

Zoë speelt nu in musical Joseph
Castricum - Ze is nog maar 
acht jaar oud en toch speelt Zoë 
Rijk voor de tweede maal in haar 
jonge leventje een rol in een mu-
sical. 
Was ze vorig jaar nog Gretl in 
The Sound of Music die werd 
opgevoerd in theater De Efteling; 
nu staat Zoë op het podium van 
het Beatrix Theater Utrecht. In de 
musical Joseph vertolkt zij de rol 

van Mirjam. Haar moeder Anne-
miek: “Zoë heeft in het voorjaar 
auditie gedaan. 
Zij werd uitgekozen en heeft 
maanden gerepeteerd. Vanaf de-
ze week is zij te zien in het the-
ater.” Joseph and The Amazing 
Technicolor Dreamcoat staat na 
een uitverkochte tour door Ne-
derland nu in het Beatrix Thea-
ter Utrecht.
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Verrassend en veelzijdig aanbod 

Kids & Lifestyle beurs in ‘t Loo
Heiloo - Op 24 oktober vindt in 
Winkelhof ‘t Loo een uniek en 
nieuw evenement plaats: De Kids 
& Lifestyle beurs! De beurs is be-
doeld voor ouders en hun kinde-
ren, opa’s, oma’s en alle andere 
belangstellenden. 

Gevarieerd en verrassend
Op de beurs vindt het publiek 
ondernemers van Winkelhof ‘t 
Loo, maar ook van daarbuiten. 
Het wordt een beurs met een 
zeer gevarieerd en verrassend 
aanbod. Men kan kennis maken 
met diverse kinderdagverblijven, 
met prachtige kinderfotografie of 
originele kinderkamermeubels, 

beddengoed en accessoires. 

Win een Tripp trapp stoel
Degene die binnen de snelste 
tijd een tripp trapp kinderstoel 
kan monteren, wint op deze dag 
een nieuw exemplaar. De kinde-
ren kunnen knutselen met play-
mais, men kan een demonstratie 
bijwonen van de Bugaboo kin-
derwagen en er zijn veel aan-
trekkelijke aanbiedingen. Stel 
vragen aan de kraamzorg, snuf-
fel in de allerleukste geboorte-
kaartjes en wordt verrast door 
leuke kinderkleding en allerlei 
originele cadeautjes. 

Exclusieve M.GO S-
5000 bij Kleverlaan
Limmen - General Mobility Ser-
vices & Import, de importeur van 
het succesvolle brommobiel-
merk Microcar in Nederland, in-
troduceert per direct een unieke 
versie van de populaire Microcar 
M.GO. En deze is te koop bij Kle-
verlaan in Limmen. 
Met deze M.GO S-5000, die ex-
clusief is ontwikkeld voor de Ne-
derlandse markt, viert Micro-
car dat het onlangs haar 5.000e 
brommobiel afleverde.  De M.GO 
S-5000 combineert een groot 
aantal luxe zaken met een zeer 
scherpe prijs. De M.GO S-5000 
is gebaseerd op de M.GO met S-
pack en is uitgerust met centra-
le portiervergrendeling, een ach-
terruitwisser, elektrische voor-

portierramen, metallic lak, spor-
tieve wieldoppen en een prak-
tische hoedenplank. Daarnaast 
wordt de S-5000 exclusief voor-
zien van zwarte stootlijsten op de 
portieren, voorbumper en ach-
terklep. Ook ontvangt iedere ko-
per drie jaar volledige fabrieks-
garantie en Microcar Mobili-
teitsservice. 
De M.GO S-5000 is ondanks zijn 
omvangrijke standaarduitrusting 
zeer aantrekkelijk geprijsd Met 
deze exclusief voor ons land ont-
wikkelde S-5000 bewijst Micro-
car dan ook dat een complete, 
rijk uitgeruste brommobiel niet 
duur hoeft te zijn, leverlaan is 
gevestigd op de Rijksweg 154a 
in Limmen, tel.: 072-5057515. 

Popnagelactie op De Brink

Een succesvol 1-2-3tje
Castricum - Ook dit jaar heeft 
Univé Noord-Kennemerland 
in samenwerking met de Poli-
tie Noord-Holland Noord en het 
Clusius College een zeer succes-
volle popnagelactie in Castricum 
gehouden.
De popnagelactie is als preven-
tiemaatregel in het leven geroe-
pen omdat het regelmatig voor-
komt dat kentekenplaten van 
voertuigen worden gestolen. De 
kans op diefstal of verlies neemt 
sterk af als de kentekenplaat 
stevig op het voertuig is gemon-
teerd. Een manier om dit te doen 
is door de plaat met popnagels 
vast te zetten. 
Ruim 150 automobilisten hebben 
gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid om hun auto gratis te la-

ten popnagelen. Om de wachttijd 
zo aangenaam mogelijk te ma-
ken, had Univé Noord-Kenne-
merland een ludieke actie uitge-
zet. Alle automobilisten mochten 
een poging doen om het aantal 
appels en peren te raden dat in 
een doorzichtige bak zaten. Me-
vrouw Metselaar is de gelukki-
ge winnaar geworden van een 
cheque ter waarde van 100 eu-
ro die zij kan besteden bij Bosch 
Car Service Kleverlaan in Lim-
men. Kleverlaan heeft tevens van 
de gelegenheid gebruik gemaakt 
om haar nieuwe carwash on-
der de aandacht te brengen. Zij 
heeft voor iedere 20e automobi-
list een waardebon voor een gra-
tis wasbehandeling ter beschik-
king gesteld. 

Castricum - Tijdens de verkie-
zing ‘Beste Fairtrade wijn van 
Nederland’ is de rode Zuid-Afri-
kaanse Pinotage van Fair Trade 
Original uitgeroepen tot beste 
rode Fairtrade wijn die in Neder-
land verkrijgbaar is. ’Zonovergo-
ten bouquet, vol en sappig, kan-
jer van een wijn voor zijn geld’, 
aldus een van de juryleden. De-
ze en andere wijnen zijn verkrijg-
baar bij de Wereldwinkel Castri-
cum en deze maand allemaal 
met 10% korting. 
Wereldwinkels hebben van ouds-
her een groot aanbod van ver-
schillende soorten fairtrade wij-

Online bladeren in 
een woningmagazine
Castricum - Van Amsterdam 
Garantiemakelaars brengt als 
eerste makelaar in de regio een 
interactief elektronisch magazi-
ne uit. Net als het gedrukte wo-
ningmagazine, maar dan in de 
elektronische postbus. 

Tien keer per jaar interessant 
aanbod van woningen en we-
tenswaardigheden.  “Ruim 25 
jaar geleden stonden wij mede 
aan de wieg van de traditionele 
makelaarskrant. De uiteindelijke 
doorontwikkeling leidde tot een 
prachtig uitziend magazine”, ver-
telt Dick van Amsterdam. “Een 
moderne makelaar gaat met zijn 
tijd mee en maakt gebruik van de 
moderne technieken. Het nieuwe 
E-magazine is zo’n ontwikkeling. 
Gedrukte makelaarsmagazines 
en kranten zijn eigenlijk achter-
haald. Er zijn zoveel wijzigingen 
in prijs en aanbod dat zo’n krant 
of magazine bij het uitbrengen al 
verouderd is. 
Daarnaast is het ook nog slecht 
voor het milieu. Het elektronisch 
magazine is zeer gebruiksvrien-

Castricum - De speciale infor-
matieavond ‘Eerste Hulp Bij ko-
pen’ trok afgelopen donder-
dag 15 oktober veel bezoekers. 
“Vooral potentiële kopers vin-
den de huidige woningmarkt in-
gewikkeld. Met name de vraag 
wanneer het verstandig is om te 
kopen speelt blijkbaar een gro-
te rol. De laagdrempeligheid en 
de insteek van de avond waren 
een schot in de roos. Vele ge-
interesseerden vonden de weg 
naar onze informatieavond. Voor 
ons een succesvolle actie die ze-
ker herhaald gaat worden”, al-
dus Dick van Amsterdam van 
Van Amsterdam Garantiemake-
laars in Castricum. Bezoekers 
ontvingen na afloop de EHBK-
kit boordevol interessante in-
formatie, praktische tips en leu-
ke aanbiedingen omtrent het ko-
pen van een woning. Dick van 
Amsterdam van Van Amsterdam 
Garantiemakelaars is blij verrast 
met de bezoekersaantallen van 
afgelopen donderdag: “Wij or-
ganiseren deze informatieavond 
voor de eerste keer en de insteek 
en de laagdrempeligheid bleken 
een schot in de roos.” 

Informatieavond 
heel succesvol

Fair Trade Original Pinotage 
is beste rode Fairtrade wijn

nen met het Max Havelaar keur-
merk. De kwaliteit van de wij-
nen is niet onopgemerkt geble-
ven. Verschillende wijnen zoals 
die van Fair Trade Original krij-

gen goede beoordelingen in de 
Wijnalmanak, de Superwijngids 
en hebben het predicaat ‘Om-
fietswijn’. Een voorbeeld hiervan 
zijn Fair Trade Original wijnen 
die afkomstig zijn uit Citrusdal 
Zuid-Afrika, waar ook de Pinota-
ge vandaan komt. Nu allemaal te 
proberen met 10% korting tot en 
met 31 oktober. 

Onder leiding van wijnschrij-
ver en juryvoorzitter Harold Ha-
mersma werden ruim zestig Fair-
trade wijnen met het Max Have-
laar keurmerk ‘blind geproefd’ 
door bekende wijnschrijvers en 
inkopers. De verkiezing werd ge-
organiseerd door Stichting Max 
Havelaar en wijnportal ‘By The 
Grape’, een online platform over 
wijn. 

delijk. De kijker kan doorklik-
ken op de woning en krijgt dan 
alle relevante informatie. Bij het  
volgende magazine is het ook 
mogelijk om direct de hypo-
theeklasten te berekenen en een 
afspraak te maken met een fi-
nancieel adviseur. Wij zijn er van 
overtuigd dat wij met dit e-ma-
gazine onze verkopers en kopers 
een uitstekende dienst bewij-
zen.” Ook eens kijken? Ga naar 
www.vanamsterdam.nl. 

Liefste baby
Iedereen vindt zijn baby de mooi-
ste en de liefste van de hele we-
reld. Weten of iedereen het daar 
mee eens is? Geef hem of haar 
dan nu op voor de verkiezing 
‘liefste baby van Heiloo’. Print de 
mooiste foto uit en lever deze 
met naam, adres, telefoonnum-
mer en motivatie in bij De Ge-
laarsde Kat in Winkelhof ‘t Loo.

Tijdens de Kids en Lifestyle beurs 
zal een deskundige jury de ‘lief-
ste baby’ kiezen. De foto’s wor-
den opgehangen in de etalage 
van De Gelaarsde Kat en blijven 
eigendom van de organisatie. 
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Limmen - Conquista Kids heeft 
zaterdagochtend van 10.30 tot 
12.00 uur een rommelmarkt voor 
en door kinderen. De dropping 
vindt ook plaats op zaterdag.  
Opgeven bij Janneke in Con-
quista of via janneke@conquis-
ta.nl. 

Conquista

Limmen - Senioren uit Limmen 
en omgeving worden uitgeno-
digd voor het bijwonen van een 
lunchconcert in het Concertge-
bouw in Amsterdam op woens-
dag 4 november, aanvangstijd 
12.30 uur. Na de lunch  volgt 
een bezoek aan het nabij gele-
gen van Gogh Museum. Het pro-
gramma is opgezet door de Acti-
viteitencommissie KBO Limmen. 
Belangstellenden kunnen zich, 
bij voorkeur schriftelijk, opge-
ven bij J. Snepvangers, Dussel-
dorperweg 47, 1906 AH Limmen, 
tel. 5054832, met vermelding of 
men vervoer wenst of eigen ver-
voer heeft met mogelijkheid om 
anderen mee te nemen.

Uitstapje KBO

Castricum - In november start 
bij Toonbeeld de cursus Probeer 
een muziekinstrument, een cur-
sus speciaal bedoeld voor kinde-
ren van 8 tot en met 12 jaar die 
verschillende muziekinstrumen-
ten willen uitproberen. De cur-
sus is verdeeld in drie blokken 
van vier weken. Bij Toonbeeld 
en bij alle basisscholen in Cas-
tricum zijn inschrijfformulieren te 
krijgen.

Probeer nu mu-
ziekinstrument

Castricum - Verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties die op 
zoek zijn naar nieuwe vrijwil-
ligers en de vrijwilligers die al 
werkzaam zijn voor de organi-
satie (langer) willen behouden 
kunnen deelnemen aan een kos-
teloze workshop op woensdag 18 
november. De workshop wordt 
georganiseerd door de Stichting 
Welzijn in Geesterhage in Cas-
tricum van 19.30 tot 22.00 uur. 
Aanmelding en informatie voor 
de workshop: tel.: 0251-65 6562 
of info@welzijncastricum.nl. 

Workshop 
voor vrijwilligers

Limmen - Mevrouw van Os 
komt naar De Burgerij met haar 
verzameling en dia’s over het 
Koningshuis, van Koning Wil-
lem 1 tot de huidige prins Wil-
lem Alexander. Geen lid van het 
KVG maar wel geïnteresseerd? 
Ga woensdag 21 oktober om 
20.00 uur naar de Burgerij. Men 
betaalt dan als introducé alleen 
voor koffie of thee.  

Koningshuis 
centraal bij KVG

Castricum - Uit de oudheid is 
veel literatuur bewaard geble-
ven maar slechts één kookboek: 
dat van Apicius, de man naar wie 
ook het Castricumse tweester-
renrestaurant is vernoemd. Hoe 
voelde hij zich wanneer het eten 
gedaan was? 
Over die vraag gaat filosoof Wim 
Lintsen in discussie onder het 
genot van een driegangen diner 
inclusief wijn in restaurant Api-
cius. Op donderdag 5 novem-
ber kan men met hem over ge-
luk van gedachten wisselen tij-
dens het diner. Op 16 december 
vindt in Apicius een tweede bij-
eenkomst plaats. Aanmelden bij 
Vucas: 0251-670048 , info@vu-
cas.nl.

Liefde en geluk 
gaan door de maag

Castricum - De succesvolle 
Opa en Omaclub om het Sinter-
klaascomite voor de intocht van 
Sinterklaas in Castricum financi-
eel te steunen, is van naam ver-
anderd. Voortaan heet de club 
Vrienden van de intocht. De in-
tocht is dit jaar op zaterdag 14 
november. Sinterklaas wil met 
vijftig Pieten naar Castricum ko-
men en hij heeft zin in een feest-
je. De vrienden betalen 10,00 eu-
ro op rekening 311940978 tnv 
Sinterklaascomité Op de ho-
ge daken, Castricum. Onder de 
deelnemers is een verloting en 
de prijs is een Sintbezoek op 5 
december. Kijk ook op www.sin-
terklaascastricum.nl. 

Vrienden 
van de intocht

Akersloot - Op 26 november 
gaat Into The White van Jolan-
da Linschooten in première. De 
beroepsavonturier doorkruist de 
onbewoonde Richardson Moun-
tains van noord Canada in de 
winter. Samen met een husky 
loopt zij gedurende een maand 
van Inuvik naar Old Crow, waar 
een kleine Indianengemeen-
schap hun traditionele levens-
wijze rond de jacht op de kari-
boe nog grotendeels handhaaft. 
Het voortbestaan van hun tra-
ditionele levenswijze wordt be-
dreigd door verregaande plan-
nen om grootschalige oliepijp-
leidingen aan te leggen dwars 
door deze noordelijke wildernis. 
De première is In Theater Cool, 
Heerhugowaard, aanvang 20.00 
uur. Toegangskaarten zijn ver-
krijgbaar bij Kompas Outdoor 
World en Theater Cool te Heer-
hugowaard of bestel kaarten op 
www.outdoorfoto.nl. 

Into the White

Castricum - Op donderdag 29 
oktober verzorgt EHBO Vereni-
ging Castricum een lezing over 
de overdracht van infectieziek-
ten. In de lezing wordt aandacht 
besteed aan de vraag hoe men 
infecties kan oplopen, hoe groot 
het risico is, wat de consequen-
ties zijn en hoe infecties voorko-
men kunnen worden. 
De lezing wordt gegeven door 
Thea Daha,  iin het lesgebouw 
van de EHBO aan de Koekoeks-
bloem 55a te Castricum. Aan-
vang 19.30 uur, gratis toegang. . 
en zal tot circa 21.00 uur duren 
Aanmelden kan via ehbocastri-
cum@wanadoo.nl of telefonisch: 
0251-658131. 

Lezing EHBO

Akersloot - Vrijdag 16 oktober 
werd de Kinderboekenweek op 
de Johannesschool in Akersloot 
feestelijk afgesloten met Johan-
nesdag. Deze dag stond in het 
teken van het thema ‘Aan tafel’. 

Kinderboekenweek De leerkrachten en leerlingen 
kwamen verkleed als suikerspin, 
snoepje, hamburger en op ve-
le andere manieren naar school. 
Op de foto de juffen en meesters 
van de school. Foto’s van de-
ze dag zijn te bekijken via www.
sintjohannesschool.nl. 

Castricum - Hoe kan een e-mail 
worden gemaakt, ontvangen of 
verzonden. Hoe kan een bijlage 
worden meegestuurd. Wat is het 
verschil tussen outlook en hot-
mail. Hoe werkt een adressen-
boek. Deze bijeenkomst wordt 
gehouden op woensdag 28 okto-
ber van 14.15 tot 16.15 uur op de 
bovenverdieping van de biblio-
theek. Belangstelllenden kunnen 
zich hiervoor opgeven bij Stich-
ting Welzijn Castricum, Gees-
terduinweg 5 te Castricum, tel. 
656562. Meedoen kost 5,00 eu-
ro.

Leren e-mailen

Castricum - Verleden week  
woensdagochtend  was het een 
drukte van belang rondom de 
supermarkten in Castricum. Met 
een boodschappenlijstje en zes 
euro op zak gingen de kinde-
ren  van de Augustinusschool 
in groepjes op pad om bood-
schappen te doen bij De Vomar, 
Albert Hein of Deen. Van de in-
grediënten die op het lijstje ston-
den werd op school een fruitflip 
gemaakt. Bijna drie weken lang 
hebben de kinderen gewerkt 
aan het jaarlijkse schoolproject. 
Dit keer was het thema  Zintui-
gen. Het project werd vrijdag af-
gesloten met een tentoonstelling 
en een boekenmarkt. 

Kopen en koken

Castricum - Herfstvakantie! De 
eerste zeven lesweken van de 
school zitten erop. De leerlingen 
werden afgelopen donderdag in 
de grote pauze op het Clusius 
College Castricum getrakteerd 
op een concert van Michael 
Jackson op grootscherm. Lek-
ker dansen in de aula met elkaar. 
Een initiatief van een leerkracht 
en een TOA (technisch onderwijs 
assistent) dat door de leerlingen 
zeer werd gewaardeerd.

Michael Jackson

Castricum - De herfst fotogra-
feren onder leiding van fotograaf 
René Wolters. Op 31 oktober 
geeft hij weer een fotoworkshop 
met excursie. Landschapsfoto-
grafie voor (beginnende) digita-
le fotografen, of diegenen die al 
vaker hebben gefotografeerd 
maar nieuwsgierig zijn naar alle 
mogelijkheden van hun camera. 
De workshop vindt ’s morgens 
plaats vanuit bezoekerscentrum 
De Hoep en er kunnen maximaal 
6 personen meedoen. Aanmel-
den of meer informatie via De 
Hoep (0251-661066), www.pwn.
nl/puurnatuur of www.digifoto-
coach.nl Deelnemers zorgen zelf 
voor een digitale camera.

Fotoworkshop 

Castricum - De sociaal re-
chercheurs van het Samenwer-
kingsverband Sociale Recher-
che Noord-Holland Noord zijn 
door burgemeester en wethou-
ders van Castricum aangewezen 
om toe te zien op een goede uit-
voering van de Wet Werk en Bij-
stand (WWB) en de Basisregi-
stratie Personen. Door een re-
cente wijziging van de wet WWB 
mag het college nu zelf toezicht-
houders aanstellen. Eerder dit 
jaar gaf het college daarom de 
klantmanagers van het gemeen-
telijke team Werk, Inkomen en 
Zorg (WIZ) meer bevoegdheden 
om te controleren op fraude met 
bijstandsuitkeringen. De klant-
managers kunnen sindsdien 
zelfstandig werkplekken contro-
leren (ook als toegang niet wordt 
verleend), inzicht eisen in identi-
teitsbewijzen en makkelijker be-
wijs vergaren in fraudezaken die 
maximaal 10.000,- euro belopen. 
De sociaal rechercheurs worden  
bovendien toezichthouder op de 
Basisregistratie Personen; het ter 
plekke controleren van woon-
achtigen op adressen in Castri-
cum Uiteindelijk moet dit ertoe 
leiden dat fraude effectiever en 
sneller door de gemeente zelf 
kan worden onderzocht.

Sociale Recherche

Castricum - Met aandachttrai-
ning stress, angst – en lichame-
lijke klachten te lijf gaan. Wie 
deelneemt, verbindt zich om ge-
durende acht weken, zes dagen 
per week, dagelijks voor zichzelf 
tijd te reserveren en thuis te oe-
fenen met behulp van cd’s en 
een werkboek. Iedereen die be-
ter wil leren omgaan met psy-
chische klachten als gevolg van 
angst, stress, pijn, extreme ver-
moeidheid, hoge bloeddruk, 
slaapproblemen, depressie of 
mensen die een aanvulling op 
een andere cursus of behande-
ling wensen, kan zich aanmel-
den.De training bestaat uit acht 
wekelijkse bijeenkomsten van 
2,5 uur en een terugkombijeen-
komst. Voor meer informatie: Ria 
Tetteroo. Aanmelden kan bij het 
secretariaat van de afdeling pre-
ventie van de Parnassia Bavo-
groep (voorheen Dijk en Duin), 
tel: 0251-276400 of mailen naar 
preventiemk@dijkenduin.nl.  

Stressvermindering

Castricum - Op maandagavond 
16 november gaat van start de 
kosteloze cursus ‘Inspelen op 
kinderen van 0 tot 6 jaar’. De cur-
sus richt zich op nieuwe Neder-
landers; er is aandacht voor de 
verschillende talen van de deel-
nemers. De Stichting Welzijn 
Castricum organiseert de cursus 
in samenwerking met het Hori-
zon College en Vluchtelingen-
werk IJmond in het Rode Kruis-
gebouw, Van Speykkade 61 in 
Castricum. het tijdstip is van 
20.00 tot 22.00 uur. Voor infor-
matie en aanmelding: telefoon 
(0251) 656562 of mail naar in-
fo@welzijncastricum.nl 

Inspelen op kinde-
ren
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Vrijdag en zaterdag in Castricum  

Voorruit repareren 
en kenteken graveren
Castricum - Deze week is er de 
gelegenheid om sterretjes in de 
voorruit te laten repareren en om 
het kenteken in de autoruiten te 
laten graveren. Het bedrijf KEN-
MERK Autoruitenservice uit Gro-
ningen zal op vrijdag en zaterdag 
(23 en 24 oktober) van 10.00 tot 
17.00 uur te vinden zijn op het 
parkeerterrein van winkelcen-
trum Geesterduin aan de Gees-
terduinweg te Castricum.
    
1 op de 3 ruitbeschadigingen 
scheurt binnen zes maanden 
door (onderzoek TNO)
Opspattende steentjes zijn er 
de oorzaak van dat veel mensen 
een beschadigde voorruit van 
de auto oplopen. Deze sterretjes 
kunnen eenvoudig doorscheu-
ren. Hierop kan een auto zelfs 
bij de APK keuring worden af-
gekeurd. Het doorscheuren van 
de beschadiging gebeurt vaak 
bij vorst, echter ook in de zomer 
kan door de hitte spanning in de 
ruit ontstaan, waardoor deze kan 
gaan barsten. Zelfs de schok van 
een verkeersdrempel kan al vol-
doende zijn. Onderzoek van TNO 
heeft uitgewezen dat bijna een op 
de drie ruitbeschadigingen bin-
nen zes maanden doorscheurt. 
Bij vorst gebeurt dat nog vaker, 
bij -5 graden C. is de kans zelfs 
3000 keer zo groot. Dat komt 
doordat de stijfheid van de ruit 
met meer dan de helft toeneemt 
bij een temperatuur van enkele 
graden onder nul. Krachten die 
via de carrosserie op de voorruit 
worden overgebracht, worden 
dan een stuk minder goed geab-
sorbeerd. Daardoor kunnen klei-
ne beschadigingen sneller door-
scheuren. Indien dat gebeurt zal 
de ruit moeten worden vervan-
gen. Dit is kostbaar (eigen risi-
co van meestal 136 euro) en kost 
veel tijd. Door tijdige repara-
tie van de beschadiging kan dit 
echter worden voorkomen. Door 
middel van harsinjectie wordt de 
beschadiging dan hersteld. Dit is 
een relatief eenvoudige manier 
om een hoop ellende te voorko-
men. Van een aandachttrekken-
de beschadiging blijft na repara-

tie niet veel zichtbaar en de ruit 
zal niet meer gaan doorscheu-
ren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door 
de verzekering vergoed. Repara-
tie is namelijk voor de verzeke-
ring veel goedkoper dan vervan-
ging. Er hoeft bij reparatie dan 
ook geen eigen risico betaald te 
worden en er is geen no-claim 
verlies. Vanaf een WA-Plus ver-
zekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de ver-
zekeringsmaatschappij. De re-
paratie duurt ongeveer vijftien 
minuten.
 
70% Minder kans op diefstal                                                                                            
In Nederland wordt iedere twaalf 
minuten een auto gestolen. Ken-
teken graveren is veruit het goed-
koopste en één van de meest ef-
fectiefste methoden om auto-
diefstal te voorkomen. Omdat al-
le autoruiten worden gegraveerd, 
zal de dief, om niet in de gaten 
te lopen, alle ruiten moeten ver-
vangen. Dit is veel te kostbaar en 
kost veel tijd. Liever stelen ze een 
andere, niet gegraveerde auto, 
even verderop. Veel auto’s heb-
ben tegenwoordig een startblok-
kering. Steeds vaker wordt nu 
bij mensen thuis ingebroken om 
de autosleutels te stelen. De au-
to is dan alsnog weg. Kenteken 
graveren kan dus ook woningin-
braak voorkomen. Kenteken gra-
veren wordt dan ook sterk aan-
bevolen door ondermeer poli-
tie, ANWB, Consumentenbond 
en verzekeringsmaatschappijen. 
Ook oudere auto’s zijn gewild bij 
het dievengilde; 88% van de ge-
stolen auto’s is momenteel ouder 
dan drie jaar. Voor 15 euro wordt 
het kenteken door middel van 
professionele apparatuur in al-
le ruiten gegraveerd. Voor goede 
zichtbaarheid van de gravures bij 
regen en duisternis wordt gead-
viseerd om voor 5 euro extra een 
reflecterende coating aan te la-
ten brengen. Graveren is binnen 
enkele minuten klaar.

Advertentie

Benefietconcert Lions Club 
Akersloot/Uitgeest - De Lions 
Club Akersloot-Uitgeest heeft 
een fundraising project, ge-
naamd ‘Blindengeleidehonden’.
Middels diverse acties wordt 
geld ingezameld om meerde-
re pups op te leiden tot gelei-
dehond voor blinden en slecht-
zienden.
Op 6 november om 20.00 uur or-
ganiseert de Lions Club in de 
Kapelkerk (groene koepel) van 
GGZ Noord-Holland in Heiloo 
een benefietconcert. Het beken-

de koor ‘Bellissimo’ uit Heems-
kerk treedt die avond op, sa-
men met de topsolisten mezzo-
sopraan Ingrid Stijsiger en bas/
bariton Frits Fiselier. Dirigent is 
Dennis van der Heijden.
De entreekosten bedragen 15,00 
euro inclusief programma en 
koffie/thee. Kaarten zijn te be-
stellen bij: Ben Verheijde, 0251-
312740, e-mail: b.verheijde@
casema.nl, Kees Kroone, 072-
5051701 en 06-53724245, e-mail: 
cg.kroone@quicknet.nl.

Emergo en 
De Hoop gaan 
samen in concert
Castricum - Op zaterdag 24 ok-
tober vindt er een concert plaats 
in Castricum gegeven door Fan-
fareorkest Emergo uit Castricum 
en fanfareorkest De Hoop uit 
Stellendam. 
Het orkest uit Stellendam is 8-
voudig Nederlands Kampioen 
en ook het orkest uit Castricum 
speelt speelt in de hoogste divi-
sie. Beide orkesten staan garant 
voor een goed stuk muziek. Het 
concert vindt plaats in het Jac. P. 
Thijsse College, De Bloemen 65 
in Castricum. Entree bedraagt 5,- 
euro. 
Donateurs en leden van het Stil 
Orkest van Emergo hebben vrije 
toegang.

Juf Janny 25 jaar in het onderwijs
Castricum - Op 13 oktober was het groot feest op basisschool Cune-
ra. Juf Janny Hollenberg vierde dat ze al 25 jaar voor de klas staat! En 
dat is wel een feestje waard. ‘s Morgens werd ze thuis opgehaald. Niet 
door een limousine maar... door een tandem met chauffeur! Alle kin-
deren van de school stonden met ouders en leerkrachten te wachten 
tot ze aan zou komen. Iedereen droeg een petje met Cor Bakker erop. 
Juf Janny is namelijk een grote fan van hem. Na het onthaal gingen de 
groepen 1, 2 en 3 samen met haar naar Johanna’s Hof. Daar gingen ze 
op zoek naar de gruffalo en zijn vriendinnetje. ’s Middags genoot Jan-
ny met vrienden en familie van optredens van alle groepen. 

Akersloot - Maandag kort na 
middernacht kreeg de politie 
de melding te gaan naar Motel 
Akersloot. Daar was een taxi ge-
arriveerd met een stomdronken 
46-jarige man uit Ierland die op 
de achterbank in slaap was ge-
vallen en in het motel zou ver-
blijven. Daar kenden ze de man 
echter niet. De taxichauffeur had 
de man langs de weg opgepikt. 
Hij had niets bij zich, ook geen 
legitimatiebewijs. De Ier is ter 
ontnuchtering ingesloten in een 
politiecel. ‘s Morgens bij zijn ver-
hoor verklaarde hij dat hij op een 
feest veel vieux had gedronken 
en een black-out had gekregen. 
Zijn auto stond in Stompetoren 
en hij had nog geen slaapplaats 
voor de nacht. De man werd 
heengezonden met een proces-
verbaal op zak wegens openba-
re dronkenschap en het zich niet 
kunnen legitimeren. 

Ier is weg kwijt

Castricum - Zaterdagmiddag 
heeft de brandweer een over-
volle papiercontainer geblust op 
de Cieweg ter hoogte van flatge-
bouw de Triade. Omdat de con-
tainer overvol zat, heeft de brand-
weer speciaal schuim gebruikt 
om de container goed te kunnen 
blussen. Na een klein half uurtje 
was de brand geblust. 

Containerbrand

Castricum - Vrijdag wordt ge-
start met de aan- en verbouw 
van het Jac. P. Thijsse College. 
Voorafgaand aan het slaan van 
de eerste paal, worden palen be-
schilderd door leerlingen Beel-
dende Vorming. 
Om 13.00 uur wordt de feestelij-
ke start opgeluisterd met trom-
geroffel van ‘African Culture’ in 
samenwerking met de 6 vwo 
groep, rector Ton Heijnen houdt 
een toespraak en   percussionis-
ten sluiten het feest af.

Uitbreiding 
Jac. P. Thijsse

Klassieke Muziekweek
Iskra Monumentconcerten 
en Corso concertfilm samen
Castricum – De nationale Klas-
sieke Muziekweek, met laag-
drempelige en bijzondere con-
certen op vele podia, vindt tra-
ditioneel plaats in november. 
Als deelnemer biedt Iskra twee 
concerten in de Iskra Monu-
mentconcerten in de Dorps-
kerk, Kerkpad 1 in Castricum: op 
31 oktober met de jonge pianis-
te Helena Basilova en op 7 no-
vember met cellist Steven Bour-
ne, beiden aanvang 20.15 uur. 
Dit jaar in bijzondere samenwer-
king met Corso Bioscoop aan de 
Dorpsstraat 70 waar op 1 (11.00 
uur) en 3 november (14.00 uur) 
de concertfilm Russian Night 
vertoond wordt. Samen bieden 
zij een concert en film naar keus 
voor slechts 18,00 euro of twee 
concerten plus film voor 25,00 Helena Basilova.

euro. Normale prijs 11,0 euro en 
met Iskra Donateurspas 9,00 eu-
ro. Kaartbestellingen uitsluitend 
via Iskra. Kijk voor meer informa-
tie op www.iskra.nl, www.corso-
bioscoop.nl of bel 0251 674379. 
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Dag van Mantelzorg
Verwendag voor man-
telzorgers in De Zwaan
Castricum - Steeds meer men-
sen zorgen voor een ouder wor-
dend familielid, een partner met 
dementie, een gehandicapt kind 
of een buurvrouw die kanker 
heeft. Deze zorg wordt mantel-
zorg genoemd. Voor hen wordt 
een verwendag georganiseerd.
Wie zelf mantelzorger is en gra-
tis deel wil nemen aan de Dag 
van Mantelzorg neemt contact 
op met Tandem. Men is welkom 
op dinsdag 10 november van 
10.30-14.30 uur in Dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5. Er zijn leu-

ke activiteiten, een lekkere lunch 
en er wordt afgesloten met Line 
Dance. Meer informatie over dit 
programma en de programma’s 
op de andere locaties in de re-
gio vindt men op www.tandem-
zorg.nl. 

Wie moeite heeft met het re-
gelen van opvang voor dege-
ne waarvoor wordt gezorgd, kan 
bellen of mailen met Tandem om 
samen te zoeken naar een op-
lossing: info@tandemzorg.nl of  
023-8910610. 

JJ and the Fat Cats 
speelt in De Balken
Uitgeest -  Zaterdag 24 okto-
ber treedt de band JJ and the Fat 
Cats op in Live Café de Balken. 
Deze superband speelt hier voor 
de derde keer. De zanger is Bob 
Maarse, de eerste zanger van 
Bob en de Blueband. Hij  speelt 
ook gitaar en is de leider van de 
band. 
Daarnaast speelt Erwin Kollaard, 
bekend van Mindfield, Pieter de 
Groot, ex-bandlid van Mindfield 
en Michiel Vlaar, bekend van 

Bad Medicine. De band brengt 
een mix van pop en rock & roll 
uit de jaren 60 en 70, Neder-
pop en het betere werk uit de 
top 100 allertijden. De Balken is 
open tot 4.00 uur. Vrijdag 23 ok-
tober draait dj Wouter en huis-dj 
Do in dancing Buona Sera. Tus-
sen 22.00 en 23.00 uur is het bier 
een euro. 
Zondag is de wedstrijd AZ-Ajax 
te zien op groot scherm in De 
Balken. 

Uitgeest boekt eerste winst
Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest hebben de uitwedstrijd 
tegen Duinrand met 0-3 gewon-
nen. En die overwinning was vol-
komen verdiend.
Uitgeest startte met een goe-
de warming up en kon daardoor 
meteen fanatiek met de wedstrijd 
beginnen. Het spel vond voor-
al op de helft van de tegenpartij 
plaats en Uitgeest creëerde kan-
sen, maar die werden in de be-
ginfase niet benut. Duinrand had 
daarna enkele uitbraken, waar-
bij gelukkig voor de meegereis-
de fans van Uitgeest geen goals 
vielen. Keepster Shari Breetveld 
raakte geblesseerd aan haar 
voet, maar de karaktervolle Uit-
geester sportvrouw ging dapper 
door. Even later was er nog meer 
blessureleed. Bij een snelle uit-
braak raakte laatste man San-
dy Winter dusdanig geblesseerd, 

dat ze van het veld af moest.
Marjorie Tor kwam voor haar in 
de plaats op het veld en dit bleek 
de gouden wissel. In de 35 mi-
nuut kwam dan eindelijk de goal 
voor Uitgeest via de voet van Sa-
bine Admiraal: 0-1. Vlak voor rust 
kwam er nog een mooi doelpunt 
van Tor, ze knalde de bal met een 
lob over de keeper heen: 0-2.
Halverwege de tweede helft 
werd een corner goed genomen 
door Cornelie Kortekaas. Met 
een fraaie kopbal maakte Tor 0-
3. Uitgeest bleef goed voetballen 
waardoor Duinrand niet tot sco-
ren kwam. Breetveld was na af-
loop zeer blij met de fraaie winst. 
“Deze week zijn dan de eer-
ste drie punten binnengesleept. 
Met dank aan de trainer van de 
dames van Uitgeest, Mujo die 
kwam coachen en de vlagger 
Thijs.” 

Moeizaam gelijkspel
Uitgeest - Fc Uitgeest heeft de 
uitwedstrijd tegen Assendelft af-
gesloten met 1-1. Het team van 
trainer Jurg Bosman draaide de-
ze keer moeizaam. Door het ge-
lijke spel en de overwinningen 
van concurrenten Zaanlandia en 
Meervogels staat het team nu op 
de tweede plaats achter de ver-
assend sterk voor de dag ko-
mende buren.
Vv Assendelft heeft wat Fc Uit-
geest graag wil hebben name-
lijk een fraai kunstgrasveld van 
het soort dat bijna de vergelij-
king met een normaal grasveld 
kan doorstaan. Groengeel zat 
vanaf het eerste fluitsignaal van 

een uitstekend fluitende arbiter, 
slecht in de wedstrijd. In de 20e 
minuut was het raak. Een mis-
verstand in de verdediging van 
Uitgeest hief de buitenspelval op 
waardoor de Kort voor Assen-
delft de verdiende 1-0 kon sco-
ren. Pas aan het begin van de 
tweede helft leek de FC te ont-
waken. Eerst was er een kopbal 
van Martin Hollenberg en ver-
volgens een vrije trap van Mark 
van Tol die zijn inzet via de bui-
tenkant van de paal naast het 
doel zag gaan. Assendelft bleef 
verreweg de gevaarlijkste ploeg 
en het was in deze fase weder-
om aan van Marsbergen te dan-
ken dat het bij 1-0 bleef. Met 

vijf fraaie reddingen op een rij 
hield hij Fc Uitgeest in de wed-
strijd. Toch verdiende de ploeg 
juist in deze fase een compli-
ment voor de nimmer aflatende 
vechtlust. De beloning kwam in 
de 83e minuut. Plotseling, onver-
wacht en uit het niets een aan-
val uit het ‘boekkie’. Van Tol be-
diende op de linkervleugel de 
ingevallen Stefan Winter die de 
bal in de loop, via de buitenkant 
schoen meenam en met een af-
gemeten voorzet  Tromp bedien-
de. De misschien niet altijd even 
goed spelende, maar dit seizoen 
veel scorende spits, bewees ten 
overvloede nog maar weer eens 
zijn koelbloedigheid, door de bal 
in “enen” op zijn pantoffel te ne-
men en zo de zwaar bevochten 
gelijkmaker binnen te schieten. 

Muzikanten welkom op 
Open Podium De Zwaan
Uitgeest - Dorpshuis De Zwaan 
begint een plek te worden waar 
men tijdens het open podi-
um voor en met elkaar muziek 
maakt.

Even tot rust komen met een kop 
koffie, wijntje of biertje en mu-
ziek luisteren of spelen.

Geen keiharde hardrock, elektri-

sche gitaren of disco, maar un-
plugged. De muziek wordt met 
microfoons versterkt met behoud 
van het akoestische karakter. Ie-
dereen die op redelijk niveau 
kan zingen en/of een akoestisch 
instrument bespeelt is welkom 
om zijn of haar kunsten aan het 
publiek te laten horen. Volksmu-
ziek, folk en blues, jazz, klassie-
ke muziek, koormuziek, alles kan 
een plek op het podium krijgen.

De organisatie wil ook probe-
ren ruimte voor een jam-ses-
sie te geven, spontaan samen-
spel waarbij er muziek wordt ge-
maakt voor en met elkaar of ter 
ondersteuning van elkaar. 
Voor meer informatie of aan-
melden: openpodiumdezwaan@
gmail.com. 

Natuurlijk is het mogelijk om al-
leen te gaan luisteren op 31 ok-
tober. Dorpshuis De Zwaan is 
te vinden op de Middelweg 5 in 
Uitgeest. 
Zaal open om 20.30 uur, Toegang 
is gratis.

	 	
oei....aai....er is weer taai-taai !!
Een échte ambachtelijke lekkernij en dagelijks vers gebakken,
je zou er je vingers bij opeten.....zó verrukkelijk !!

Van woensdag tot woensdag: Vernieuwd !!
mueslibollen
met speltmeel + cranberries als gezonde basis nu 5 stuks 2, 50 !!
Dit weekend:
oud-hollandse taai-taai moppen
*met honing bereid*

zak van 500 gr. (dus het volle pond) van 4,95 voor  3, 95 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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www.bakkerijputter.nl
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Helios stunt tegen koploper OKV
Castricum - In een sensationele 
wedstrijd hebben de korfballers 
van Helios met één punt verschil 
gewonnen van het veel sterker 
geachte OKV uit Oostzaan. Door 
deze overwinning staat Helios 
nu op een fraaie tweede plaats 
met nog maar twee punten ach-
terstand op de lijstaanvoerder. 
Koen Brakenhoff opende de sco-
re met een mooi afstandschot 
en vocht in de rest van de wed-
strijd harde luchtduels uit met 

zijn, eveneens twee meter lan-
ge, tegenstander. Helios kreeg 
veel strafworpen tegen met als 
gevolg dat OKV halverwege de 
eerste helft een voorsprong nam 
van 3-6. Toen brak er een he-
le sterke fase van Helios aan en 
kwam de ploeg met keihard wer-
ken terug tot 6-6. 
Dankzij twee doelpunten van 
Majella Motshage vlak voor en 
na de rust kwam Helios zelfs op 
8-6. De zeer strijdvaardige aan-

voerder Frank Brakenhoff zorgde 
er voor dat de thuisploeg op 10-6 
kwam. Daarna liet OKV zien dat 
zij niet voor niets de koploper is 
en kwam sterk terug: 10-10. 

Caroline Admiraal zorgde met 
twee doelpunten voor een 12-10 
voorsprong. Weer kwam OKV te-
rug (12-12) en braken er bloed-
stollende slotminuten aan. Rou-
tinier Ton van Duijn werd in de 
ploeg gebracht en hij wist met 
een prachtig afstandschot de 
13-12 eindstand op het score-
bord te toveren. Het publiek ging 
uit haar dak en de stunt was 
compleet. 
Coach Anand Joeloemsingh 
was heel erg trots op zijn ploeg. 
“Toen OKV terugkwam van 10-6 
naar 10-10 bleef onze ploeg ge-
concentreerd spelen. We lieten 
weer zien dat we mentaal erg 
gegroeid zijn dit seizoen en elke 
tegenstander kunnen verslaan. 
Ik hoop dat we in de zaal deze 
lijn kunnen voortzetten.”

De eerste helft van het veld-
seizoen zit erop. Vanaf novem-
ber start het zaalseizoen. Heli-
os speelt haar wedstrijden dan 
weer in sporthal de Bloemen. 

Baarsdag in de Limmerpolder
Limmen – Zondag 25 oktober 
staat de jaarlijkse baarsdag van 
HSV Limmen op het programma. 
Omdat de vangsten de laatste 
jaren wat teleurstellend waren, 
zoekt de club het dit jaar dich-
ter bij huis en zal in eigen wa-
ter vissen. Er worden zeven stek-
ken bevist die op dit moment 
nog niet definitief zijn. Er wordt 
een keuze gemaakt uit wate-
ren van Akersloot, Heiloo, Uit-
geest, Alkmaar en Limmen. Tus-
sen de middag zal de inwendige 
mens worden aangesterkt in Ca-
fe het Pontje te Akersloot. Verza-
melen voor deze wedstrijd is om 
8.00 uur bij de lokale grootgrut-
ter, deelname is gratis en het be-

stuur wil de deelnemers er nog 
even op attenderen dat aanko-
mend weekend de wintertijd in-
gaat.
Na drie wedstrijden is het tus-
senklassement als volgt: 1. Ger-
rit Tuin 10 wedstrijdpunten, 2. 
Ton Bolten, Jan Walta 20, 3. Ger-
rit Boer 23. Tuin is goed op dreef. 
Hij wist bij voorselectie een uit-
stekende prestatie neer te zetten 
en zo een deelnamebewijs voor 
het Nederlands kampioenschap 
baarsvissen te bemachtigen. De-
ze is inmiddels gevist. Hier was 
de vangst niet noemenswaar-
dig, de complete uitslag is te vin-
denop www.baarsvisservanhet-
jaar.nl.

Schakers Castricum succesvol
Castricum - In de eerste ronde 
externe competitie speelde vrij-
dag het derde team van Castri-
cum een thuiswedstrijd tegen het 
vijfde team van Caissa uit Hoorn. 
Bijna altijd wordt het ratingover-
wicht in een zege omgezet en 
ook in deze bondswedstrijd was 
dat niet anders. De Castricum-
mers waren met ruim 200 pun-
ten meer veel te sterk voor de 
Hoornaren, die met 6,5-1,5 verlo-
ren. De eerste zege nu dus voor 
de Castricummers, na twee ne-
derlagen van het eerste en twee-
de team, nu eens een succes.
In de zevende ronde interne 
competitie zag Thomas Broek 
zijn voorsprong slinken door 

een remise tegen Sander Mos-
sing Holsteijn. Lachende derde 
en nu tweede op de ranglijst is 
de ontketende Michael van Gel-
deren die blijft winnen. Ook Rob 
Dekker verbaast met een der-
de plek na weer een overwin-
ning in de bondswedstrijd. Mark 
Min speelde met wit een zeer 
agressief spel tegen de Benoni 
van Ger Holsteijn. Brutaal gooi-
de Mark al zijn pionnen naar vo-
ren en Ger raakte het spoor bijs-
ter tegen de witte stoomwals. Na 
een incorrect stukoffer van Ger, 
stond Mark na een prachtige ko-
ningszet gewonnen. Ger liet het 
zich niet meer bewijzen en gaf 
op. Wouter Beerse speelde te-

gen Angstgegner Kees Lute en 
kon met wit wederom geen bres 
slaan in de betonstelling van 
Kees. Integendeel, Kees kwam 
beter te staan maar durfde niet 
op winst te spelen. Met veel min-
der tijd op de klok nam Wouter 
morrend de remise aan. Een bij-
zondere ontknoping vond plaats 
in de tijdnoodfase bij Eric van 
der Klooster met wit tegen Hidde 
Brugman. Met twee zeer onver-
wachte pionzetten, weekte Hid-
de eerst de dekking door de ko-
ning van een vijandelijk paard los 
en vervolgens wachtte eenzelfde 
lot de vijandelijke dame. Verras-
send om te zien en Erik had de 
wending totaal niet zien aanko-
men. Een hele knappe zege met 
zwart van Hidde Brugman.

The Sea Devils laat het 
de eerste helft liggen
Castricum - Uit tegen de gerou-
tineerde ploeg van US uit Am-
sterdam is altijd moeilijk. Ook de 
hal geeft problemen, namelijk 
een gladde vloer, drie speelvel-
den die vlak naast elkaar liggen 
en om over de basket maar niet 
te spreken. Tot de 4e minuut in 
het eerste kwart gingen de ploe-
gen nog gelijk op maar door ver-
keerde passing in de opbouw 
leed Sea Devils veel balverlies 
zodat US met 10 punten kon uit-
lopen. Pas in de 9e minuut kwam 
Sea Devils weer tot scoren. Het 
2e kwart was al niet veel beter 
voor de Castricummers. Eigen-
lijk hetzelfde beeld. Het enige 
lichtpuntje was dat qua rebound 
de Sea Devils wel hun mannetje 

stond maar nu kwam het goe-
de schot van de ervaren Amster-
dammers om de hoek kijken en 
ook dit kwart werd met 11 pun-
ten verschil verloren. Ruststand 
48-25. Het leek op een kleine af-
straffing te gaan lijken. Geluk-
kig hervonden de Castricum-
mers zichzelf in het 3e kwart en 
wisten de ploeg uit Amsterdam 
goed partij te geven. Ook US be-
gon foutjes te maken en Sea De-
vils kon profiteren. Het verschil 
liep niet verder op. De ploeg uit 
Castricum kwam zelfs even tot 
op 15 punten maar de pijp was in 
de laatste 3 minuten leeg en kon 
US toch nog een verschil van 22 
punten op het scorebord laten 
zien. Eindstand 87-65.

Westerstorm brengt veel vis
Castricum - Na een wester-
storm is het altijd goed vissen. 
Vol goede moed trokken de vis-
sers van de Salamander naar 
het strand en werden niet te-
leurgesteld. Op de zonnige zon-
dagmorgen werd maar liefst 32 
meter vis geland. De topper van 
de dag was Rob Jongkind met 
een flink aantal zeebaarzen, de 
grootste mat maar liefst 60 cen-
timeter. Iedereen ving vis maar 
dat ging ook wel gepaard met 

apenhaar, af en toe hele gro-
te bossen. Mede door de gro-
te zeebaars werd Rob Jongkind 
eerste met 3.27 meter, tweede 
werd Hielke de Boer met 2.64 en 
derde Jan Vonk met 1.99. 

Wie het leuk lijkt om als gastvis-
ser een keer mee te doen kan na 
na 17:00 uur contact opnemen 
met Cor Juffermans via 0251-
656479 of via info@onderlijnen-
vooropzee.nl.

Strijdbaar CSV pakt de 
eerste punten in Friesland
Castricum - Na het teleurstel-
lende nipte verlies van afgelopen 
zaterdag, pakten de heren 1 van 
CSV in Stiens tegen FHC de eer-
ste punten van het seizoen. Dit 
ging echter niet zonder slag of 
stoot. Ten eerste miste CSV rou-
tinier Stef Koopman en ten twee-
de kwam CSV binnen acht minu-
ten op een achterstand van vier 
doelpunten. De verdediging van 
CSV liet zich echter niet hele-
maal overlopen en vocht zich te-
rug in de wedstrijd. 
CSV wist het hoofd koel te hou-
den en ging met een 14-14 

stand de rust in. Een ruststand 
met perspectief voor de Castri-
cumse handballers. Na het fluit-
signaal gingen ze op jacht naar 
de winst, met dezelfde opstel-
ling waarmee ze de eerste helft 
ook begonnen. Het werd 15-15 
en vervolgens stond CSV toe dat 
FHC opnieuw een voorsprong 
nam van vier doelpunten, 15-19. 
Wederom vochten de heren van 
CSV zich terug en punten bleven 
nog altijd in zicht. Door het fy-
sieke spel van de Friezen werden 
er enkele tijdstraffen uitgedeeld, 
wat CSV de mogelijkheid gaf om 

in te lopen. In de de 28ste minuut 
kwam CSV eindelijk op een voor-
sprong van 25-26 via de sterk 
spelende Renee Tamis. De he-
ren hielden de verdediging goed 
dicht en konden zo de wedstrijd 
uitspelen. In de laatste minuut 
stond FHC met vijf man te verde-
digen, toen er nog twee spelers 
werden uitgestuurd wegens een 
overtreding en het commentaar 
daarop. De drie van FHC konden 
de 25-27 niet meer verhinderen 
met nog enkele tientallen secon-
den op de klok en zo won CSV 
de tweede wedstrijd van het sei-
zoen in de Hoofdklasse A. 
Volgende week zondag staat in 
sporthal de Bloemen in Castri-
cum de wedstrijd tegen Hellas 2 
(Den Haag) op het programma, 
aanvang 12.45 uur. 

Open jeugd-
stratenvoetbal
Castricum - Vitesse organiseert 

samen met de KNVB op 24 okto-
ber van 9.45-13.30 uur een open 
jeugdstratenvoetbal. 
Het is bestemd voor alle meisjes 
en jongens geboren tussen 1997 

en 2000. Men hoeft geen lid te 
zijn van een voetbalclub.

Aanmelden kan via de website 
van Vitesse: www.vitesse22.nl.
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Dansers van Mariz twee 
keer Nederlands kampioen
Castricum - Afgelopen zondag 
vond in sporthal De Bloemen 
het Nederlands Kampioenschap 
Performing Arts plaats. Dit is een 
kampioenschap voor showdan-
ce, jazz dance en moderne dans.

In een afgeladen sporthal gin-
gen alle show dance leerlingen 
van dansschool Mariz.nu met 
een beker naar huis na zich ge-
plaatst te hebben voor interna-
tionale wedstrijden.

Het was voor Mariz zelf een he-
le eer om dit evenement te mo-
gen organiseren en natuurlijk 
dan wel in Castricum. Het he-
le evenement verliep vlekkeloos 
en onder toeziend oog van bur-
gemeester Emmens-Knol dans-
ten de twee small groups van 
Mariz zich beiden naar de eer-
ste plaats. Zowel de kindergroep 
Soul Diva’s als de adultsgroep 
Fantasy mogen zich nu Neder-
lands kampioen showdance 
2009 noemen. Vooral de kinde-
ren hadden het publiek totaal in 
hun greep tijdens hun vertolking 
van Shout.
Na de pauze was het tijd voor 
de formations. Bij de showdan-
ce adults waren de teams erg 
aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk 
werd de groep van Mariz ‘Ain’t 
no sunshine when we’re gone’ 
derde in deze klasse. 
De plaatsen een tot en met drie 
plaatsen zich voor het Europees 
en wereldkampioenschap. 
Het eerstvolgende wereldkam-
pioenschap is eind november in 
Duitsland en de meiden van Ma-
riz staan letterlijk te springen om 
heen te gaan.

Vrouwen VV Limmen onderuit
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen zijn uit tegen Winkel 
met 4-1 onderuit gegaan. Voor-
af waren de ambities goed. Met 
helaas maar een wissel en een 
aantal half-fitte speelsters be-
gon Limmen wel vol goede moed 
aan de wedstrijd. Nadat Lim-
men de beginfase had gedomi-
neerd begon Winkel iets terug te 
doen. Ze hadden fysiek wat ster-
ke speelsters en ook twee mak-
kelijk voetballende meiden in 

het team. Ze waren net wat eer-
der bij de bal dan de speelsters 
van Limmen maar echt gevaar-
lijk voor het doel werden ze pas 
bij de corners. Het was dan ook 
een speelster van Limmen die 
niet boven de speelster van Win-
kel kon uitkomen. De speelster 
van Winkel knikte de bal ach-
ter de Limmen keepster.  Win-
kel kreeg weer een corner en 
besloot het nog eens dunne-
tjes over te doen. Deze keer be-

Limmen boekt een be- 
langrijke overwinning
Limmen - Limmen heeft drie 
belangrijke punten meegeno-
men uit Haarlem na een verdien-
de 2-4 overwinning op Onze Ge-
zellen. Met deze overwinning 
nestelt Limmen zich weer in de 
subtop en blijft dus meedoen om 
plaatsing voor promotie.
De selectie was weer vroeg aan-
wezig op sportpark Dampeg-
heest, waar eerst nog even bij 
Limmen 2 werd gekeken. Lim-
men 2 wist dit keer Foresters 
2 aan de zegekar te binden en 
zodoende de ongeslagen sta-
tus te behouden. De bliksem-
start van vorige week zat er niet 
in. Van beide kanten was het de 
eerste 10 minuten vooral aftas-
ten. Ook het feit dat er werd ge-
speeld op een traag kunstgras-
veld was onwennig. Het eerste 
serieuze wapenfeit kwam van 
middenvelder Harry Verduin die 
van een metertje of 25 de kee-
per deed strekken. Niet veel la-
ter was het dan toch raak toen 
de altijd doelgerichte Paul Zee-
man uit de 2de lijn gericht uit-
haalde. Op diens inzet had de 
keeper geen antwoord en de 0-

1 was een feit. Pas na 22 minu-
ten voetballen was het Onze Ge-
zellen die een paar keer gevaar-
lijk voor de goal kwam. 
Na een half uur voetballen breid-
de Limmen eigenlijk vrij onver-
wachts de voorsprong uit naar 
0-2. Uit een sterk genomen vrije 
trap van Rens Min draaide de bal 
richting tweede paal. Met in ge-
dachten de voorgaande com-
petitiewedstrijden weet een ie-
der die Limmen volgt dat dit nog 
geen zekerheid is voor een over-
winning. En ook deze keer bleek 
dat Limmen al snel een tegen-
doelpunt te verwerken kreeg. 
In de 48ste minuut wist de lan-
ge spits van Onze Gezellen de 
bal achter de kansloze Jesse Pis-
caer te koppen. Het zou toch niet 
weer. Maar gelukkig pakte Lim-
men de draad weer snel op. Er 
werd door het hele team hard 
gewerkt en druk naar voren ge-
houden. Deze werklust werd ge-
lukkig al snel beloond. Na een 
diepe pass van Rens Min wist 
de keeper de bal nog buiten zijn 
16 weg te koppen. Hij had ech-
ter geen rekening gehouden met 

over een goede traptechniek be-
schikkende Rick Seignette. De-
ze bedacht zich geen secon-
de en lepelde bal in 1x over de 
keeper. Een mooie, maar voor-
al ook belangrijke goal. Limmen 
kreeg vervolgens nog enkele 
kansen. Zo bleef het dus knok-
ken en moest Limmen nog diep 
gaan om de voorsprong vast te 
houden. Op het einde drong On-
ze Gezellen nog een keer aan 
voor een slotoffensief en in de 
89ste minuut was het zowaar 
raak, 2-3. De laatste minuten 
van de wedstrijd was dus onno-
dig spannend. Helemaal toen de 
linksbuiten van O.G. zich mak-
kelijk liet vallen in strafschop-
gebied van Limmen. Volgens de 
scheidsrechter te makkelijk en in 
onze ogen heeft hij dit heel goed 
gezien. 
Supersub Guus Nijman, die vijf 
minuten voor tijd nog mocht in-
vallen, wist Paul Zeeman nog 
een keer diep te sturen. Die be-
reikte René Hof en die hield dit 
keer wel het hoofd koel en stel-
de hiermee de overwinning ze-
ker. Limmen staat hiermee vijf-
de met twaalf punten, vier pun-
ten achter koploper VSV. Een he-
le belangrijke zege waar Limmen 
de aankomende twee weken op 
kan teren, want volgende week 
is Limmen vrij. 

landde de corner op de rug van 
een van de Winkel dames en be-
landde in het doel. Met een 2-1 
stand gingen de teams aan de 
thee. Winkel zag nog een doel-
punt afgekeurd worden wegens 
buitenspel, maar wist even later 
toch de 4-1 te maken, een gewo-
ne veldgoal. Poel: “We probeer-
den nog wat terug te doen en vijf 
minuten voor tijd was het Nikki 
die een corner van Nathalie aan-
raakte bij de 2e paal en zo over 
de lijn wist te werken, 4-2. Dit 
was ook tevens de einduitslag.”

Vitesse de schlemiel in Zaandam
Castricum - Wie de wedstrijd 
niet gezien heeft zou bij het zien 
van de uitslag denken: de koplo-
per is afgedroogd door de rode 
lantaarndrager. Dat was echter 
helemaal niet het geval. Sterker 
nog, voetballend ging het een 
stuk beter dan vorige week te-
gen DEM. Toen ging de winst op 
gelukkige wijze naar Vitesse, de-
ze middag was het andersom.
Vitesse leek er in het begin zin 
in te hebben. Er werd al gauw 
een veldoverwicht veroverd, me-
de omdat Mike van Vliet weer 
ouderwets op dreef was op het 
middenveld. Maar de eerste 
domper kwam al na zo’n 10 mi-
nuten spelen. Een van de Zaan-
dammers kapte buiten het straf-
schopgebied een verdediger 
simpel uit, en met een toch niet 
al te harde schuiver krulde hij de 
bal precies in de linker beneden-
hoek bij Marcel Koekkoek, 1-0. 
Daarna leek Vitesse even wat 
aangeslagen. Maar al gauw ging 
de ploeg op zoek naar de gelijk-
maker. Grote kansen kwamen 
er volop, maar het vizier stond 
veel te hoog afgesteld. En als de 
bal wel tussen de palen gericht 
was, dan werden die onschade-
lijk gemaakt door de prima kee-
per van Hellas. Ook Hellas kreeg 
voor rust nog enkele mogelijkhe-
den. Zo won de lange spits van 
Hellas een luchtduel vlak voor 
doel, maar hij kopte net over, en 

een vrije trap vlak voor rust ging 
voorlangs zonder dan iemand de 
bal wist te raken.
Na rust nam Vitesse weer het 
initiatief, creëerde weer kansen, 
maar wist niet te scoren. En wat 
je dan kan verwachten, gebeur-
de ook. Uit een van de spaarza-
me uitvallen wilde een van de 
spitsen van Hellas vanuit een 
onmogelijke hoek in een uiter-
ste poging op doel schieten. De 
bal werd echter geblokt door een 
van de verdedigers, maar die 
kreeg daardoor zo’n merkwaar-
dige boog dat de bal precies over 
de handen van Marcel Koekkoek 
in de kruising viel, 2-0. 
Gezien het spelbeeld was er nog 
steeds geen man overboord, 
maar Vitesse had wel een aan-
sluitingstreffer nodig. Mogelijk-
heden daartoe ontstonden er 
volop, maar de bal wilde er de-
ze middag gewoon niet in. Een 
kwartier voor tijd leek de partij te 
worden beslist toen de scheids-
rechter een penalty zag in een 
duikeling van een van de Zaan-
se spitsen, die zelf hard doorge-
lopen was op de keeper. Dat be-
tekende 3-0. Toen daarna ook 
opnieuw diverse, soms zelfs héél 
grote mogelijkheden verknald 
werden, werd duidelijk dat het er 
voor Vitesse deze middag niet in 
zat. Vlak voor tijd werd het zelfs 
nog 4-0, maar de wedstrijd was 
toen allang gespeeld.

Nationale marathon- 
titel voor Hilda Kibet

Castricum - Tijdens de 34e editie van de internationale Marathon van 
Amsterdam heeft Hilda Kibet de nationale titel veroverd. De frêle at-
lete van AV Castricum scherpte ook haar persoonlijk record met bijna 
twee minuten aan. Hugo van den Broek behaalde bij deze kampioen-
schappen de tweede plek. (Foto: Karel Delvoye).
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Schoolzwemwedstrijden
Castricum - Na de zomerva-
kantie is in zwembad De Witte 
Brug het schoolzwemmen weer 
begonnen met voornamelijk 
het oefenen en trainen van de 
schoolslag, enkelvoudige rug-
slag en duiken en dat gedeelte 
is afgesloten met de Castricum-
se kampioenschappen school-
zwemmen.

De groepen 5 en 6 hebben tij-
dens de eigen schoolzwem-
tijd hun klassenwedstrijd ge-
zwommen, want niet het in-
dividuele, maar het groepsre-
sultaat was belangrijk. In klei-
ne groepjes werd zo snel mo-
gelijk een baan schoolslag ge-
zwommen. Door de strenge ju-
ry (de zweminstructeurs) zijn de 
resultaten per groep bijgehou-
den. Iedere leerling heeft één 

keer op tijd gezwommen, waar-
bij de wedstrijd voor de hele klas 
als (h)echte groep was, want per 
groep is de snelste en de minst 
snelle zwemmer genoteerd en 
opgeteld en dat leverde de eind-
score per klas.

In twee weken hebben alle groe-
pen van alle scholen vol enthou-
siasme gezwommen, elkaar aan-
gemoedigd en per groep hun tijd 
neergezet met uiteindelijk twee 
winnende klassen: groep 5 van 
de Johannesschool uit Akersloot 
zwom het snelste van alle groe-
pen 5 en Toermalijn groep 6a uit 
Castricum van alle groepen 6! 
Als prijs mogen zij met de hele 
klas en natuurlijk samen met de 
juf(fen) of de meester binnen-
kort op een zaterdagmiddag ko-
men vrijzwemmen.

Meervogels weer onderuit
Akersloot - Na een sterke sei-
zoenstart is de zaterdag 1 van 
Meervogels nu van slag. Het 
team verloor tegen Vrone met 1-
0 en dat was niet terecht. 
Beide teams waren aan elkaar 
gewaagd en een gelijkspel was 

een terechte uitslag geweest. 
Door het verlies zakte Meervo-
gels naar de middenmoot. De 
ploeg heeft uit zeven duels even-
veel punten. 
Komend weekend is de ploeg vrij 
van verplichtingen. 

Castricum - Elke dinsdag is er 

Klaverjassen om 13.30 uur klaverjassen in de 
Kern. Voor inlichtingen, tel. 0251-
650132.

Castricum - In de eerste partij 
tegen Ab Schuit, maakte Frans 
een slechte beurt. Ab won in 26 
beurten van Frans. 
In de 16e beurt produceerde de 
sterk spelende Ab zelfs een serie 
van 41, hetgeen aangeeft dat het 
goede biljartgevoel van Ab lang-
zamerhand weer terugkomt. De 

Carambole-explosie 
voor Frans Peperkamp

tweede partij van Frans was te-
gen Cees Liefting. Na beurten 
stonden er voor Frans 4- en Cees 
9 caramboles op het scorebord, 
geen droomstart. 
In de vijfde beurt explodeerde 
Frans. De biljartballen kwamen 
in de juiste positie aan de band 
en Frans liep, in ‘serie american’ 

het biljart rond. 246 caramboles 
en de partij was uit. Cees maakte 
in de nabeurt nog een serie van 
zes en kwam uit op een totaal-
score van 15 caramboles. 
Frans speelde met een onvoor-
stelbaar gemiddelde van bijna 
42, een absolute topprestatie.Ab 
Schuit mocht ook nog een twee-
de partij spelen, tegen Herman 
Mooi en overtrof hiermee  zijn 
eerste partij. In zeventien beur-
ten won Ab van de matig spe-
lende Herman. Ab was met een 
eindmoyenne van 7,64 uiterst te-
vreden. 
Herman kwam niet verder dan 
20 caramboles en dat zijn er ze-
ker 20 tekort. Janhans Berg won 
in 21 beurten van Jan Feeke. 
Met het moyenne van 6,19 slaat 
Janhans geen slecht figuur in 
de eerste klasse. Dennis Ripke 
speelde districtsfinale 3e klasse 
libre en eindigde op de zevende 
plaats. Een kleine teleurstelling 
voor Dennis omdat hij als eerste 
geplaatst was. Een kleine troost 
is dat het biljartspel van Dennis, 
technisch het beste was van alle 
andere deelnemers. 

Cees Suurmond speelde het af-
gelopen weekeind regiofina-
le  3e klasse driebanden in An-
dijk.  Met nog één partij te gaan 
stond Cees op de derde plaats. 
Hij verloor echter zijn laatste 
partij en schoof verder naar de 
vijfde plaats. Hij was tijdens de 
finale wel gepromoveerd en mag 
volgend jaar in de tweede klasse 
terugkomen.

ADO ’20 Voor zondag 25 oktober staan bij de 
KNVB inhaal- en bekerwedstrijden op 
het programma. ADO heeft niets in te 
halen en is ook voor de districtsbeker 
uitgespeeld, zodat het team van trai-
ner Simon Kistemaker een vrije zondag 
heeft. Nu is er natuurlijk wel sprake 
van betrekkelijke rust, want de Heems-
kerkse trainer kennende zal er gewoon 
kei- en keihard doorgetraind moeten 
worden.
Ondertussen wel even tijd om de start 
van de competitie, met de zeven tot nu 
toe gespeelde wedstrijden, onder de 
loep te nemen.
Het begin was veelbelovend en met 
twee overwinningen op FC Feyenoord 
en FC Omniworld nestelden de blauw-
witten zich aan de kop van de hoofd-
klasse A. De hooggespannen verwach-
tingen kregen echter in het daarop vol-
gende duel een behoorlijke knauw: in 
Den Haag was ADO opeens kansloos 
tegen HBS.
Trainer Kistemaker liet het er niet bij 
zitten en verweet zijn team een ge-
brek aan agressie en felheid. Dat leek 
resultaat te hebben, want zowel tegen 
Westlandia als tegen Elinkwijk werd er 
geconcentreerd, goed en aanvallend 
gespeeld. Toch leverde het niet meer op 
dan twee gelijke spelen (twee keer 1-
1). Dat had o.a. tot gevolg dat een plek-
je bij de eerste vier van de hoofdklasse 

– noodzakelijk om je rechtstreeks voor 
de volgend seizoen te vormen top-
klasse te plaatsen - langzamerhand uit 
handen van ADO leek te glippen.
Dat gebeurde helemaal na de laatste 
twee competitiewedstrijden. Eerst was 
koploper AFC met 2-3 op sportpark De 
Vlotter de sterkste (ondanks het feit dat 
ADO zeker niet de mindere was) en 
zondag j.l. werd er met 2-0 verloren van 
het in Noordwijkerhout ‘onverslaanba-
re’ VVSB. Een blik op de ranglijst leert 
dat ADO nu zelfs is afgegleden naar 
het rechterrijtje.

Het mag uit dit alles duidelijk zijn dat 
de komende weken ADO het onderste 
uit de kan zal moeten halen om het tij 
te keren. Dat zal zeker niet gemakkelijk 
zijn want achtereenvolgens komen Ar-
gon en Haaglandia naar Heemskerk.
Als er 1 november tegen Argon ge-
speeld gaat worden, is dat officieel het 
500e duel voor ADO’20 op hoofdklas-
se-niveau. Er heerste nog wat verwar-
ring omtrent de juiste datum van die 
jubileumwedstrijd en dat had alles te 
maken met het wegvallen uit de hoofd-
klasse vorig seizoen van Türkiyemspor. 
De officiële KNVB-cijfers geven aan 
dat begin seizoen 2009-2010 de teller 
op 492 wedstrijden stond. Op de eerste 
zondag van november dus tijd voor een 
echt “feessie”?!

Even rust voor ADO’20

Klinkende overwinning 
voor ADO’20 A1 (10-2)
Op papier zou het eenvoudig worden 
tegen VVZ, maar je moet het altijd toch 
maar weer doen. Het werd uiteindelijk 
10-2. De 10 was mooi, de 2 minder..... 
Direct vanaf het begin goede druk 
van ADO. Na 4 minuten was het al 
raak, uit een mooie voorzet van Tim 
Vonk, tikte Ogur Kaya prima de 1-0 in. 
Daarna toch weer het ADO dat we de 
laatste weken zien, veel kansen, maar 
de goals bleven uit. Pas in de 35e mi-
nuut de 2-0. Na voorbereidend werk 
van Tim werd de bal op Erik Lensen 
gelegd; zijn voorzet belandde bij Ogur 
die wederom prima koppend afronde. 
Drie minuten erna de 3-0; wederom 
Ogur na een schitterende crosspass 
van Erkan Kavas en dat betekent een 
hattrick voor Ogur Kaya. Eric Lensen, 
Frank Hamers en Barend Hollenberg 
maakten voor de rust de 6 vol.
De tweede helft kwam ADO slecht uit 
de kleedkamer, achterin vielen wat 

gaatjes en hiervan wist VVZ te profi-
teren: 6-1. Huseyin Yimaz kwam voor 
Erik Lensen en zijn eerste balcontact 
was direct raak (7-1). Hoessie had er 
zin in en maakte direct erna ook maar 
even de 8-1.

Erkan Kavas tekende daarna voor de 
een na mooiste goal van de wedstrijd, 
à la Dennis Bergkamp krulde hij de bal 
zeer fraai geplaatst in de verste hoek 
9-1. VVZ kwam uit een afgeslagen cor-
ner nog op 9-2 en toen ging iedereen 
even staan voor een wonderschone 
goal van Hoessie. Vanaf de middellijn 
schoot hij de bal in de kruising over de 
keeper van VVZ en zorgde zo ook voor 
zijn hattrick. Wat een goal !!! (10-2).

Zaterdag 31 oktober speelt A1 de vol-
gende competitiewedstrijd uit tegen 
Kon HFC A1. Kijken of ze de stijgende 
lijn kunnen voortzetten. 
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Van Gennip niet te stuiten
Castricum - Met een progressie 
van 35.49 % gaat Ferry van Gen-
nip bij biljartvereniging WIK na 
zes partijen fier op kop. Met 26 
punten voorsprong op de num-
mer twee met evenveel gespeel-
de partijen staat hij op eenzame 
hoogte. Deze avond kreeg hij te 
maken met de hoogst geklas-
seerde in moyenne, Wim Baltus.
De 111 caramboles die Wim er 
maken moet waren voor hem ver 
te zoeken. Zeker, wanneer Ferry 
met zijn 22 caramboles er maar 
15 beurten voor nodig had. En 
dat leverde de kopman weer 20 
kostbare punten op. Wim kwam 
slechts tot 37 caramboles.
Siem Bakkum zat goed. Zijn su-
pergemiddelde mocht er zijn met 
maar liefst 3.77. De 16 punten 
waren tegen Jan van der Zon dan 
ook dik verdiend. Jan kon van-
avond zijn draai niet vinden met 

zes punten. Het hoogste moy-
enne van de avond kwam uit de 
keu van Gert Lute. Hij versloeg 
zijn opponent van gelijke klasse 
Henk Stengs dik op punten, 14 
tegen 7, om maar niet te spreken 
van een knock- out. Een prach-
tig gemiddelde van precies 5.00 
sierde zijn partij. Nog een partij 
die het vermelden waard is, was 
die van Kees Baars tegen Cees 
Burgmeijer. Met een openings-
serie van 16 en vervolgens een 
van 18, 11, 12 en 14, joeg Kees 
zijn gemiddelde in 22 beurten 
naar een heel mooie eindscore 
van 4.72, dertien punten waard. 
Cees hield het op zijn basisaan-
tal van 10 punten. Twee spelers 
tot slot kwamen uit de strijd met 
een extra winstpunt. Die werden 
veroverd door respectievelijk 
Jörgen Bolten met 1.80, en voor 
Gerard de Zeeuw met 1.44.

Mossinkoff op herhaling 
bij negende Akerslootsche
Akersloot - Onder werkelijk 
prachtig najaarsweer werd het 
9e Akerslootsche Golfkampi-
oenschap gewonnen door Arno 
Mossinkoff met 39 stableford-
punten. Het bleek een herha-
ling van zijn winst in de allereer-
ste Akerslootsche uit 2001. De 
tweede plaats was met 36 sta-
blefordpunten Sjaak Stadegaard 
en derde was voor Ed Gans.
De wedstrijd om de zogenaam-
de ‘Akerscup’ werd dit jaar goed 
bezocht door Golfend Akersloot, 
29 golfers gingen van start op de 
banen van de Golf- & Country-
club Heiloo. Gespeeld werd om 
de meeste stablefordpunten na 

18 holes. Tijdens de prijsuitrei-
king memoreerde organisator 
Jos Wijte nog het feit dat vele 
Akersloters gedurende de afge-
lopen jaren in hun handicap be-
hoorlijke voort uitgang hadden 
geboekt en dat dit vermoede-
lijk ook het hoge aantal stable-
fordpunten tot gevolg had. Door 
de vele sponsoren waren er veel 
prijzen beschikbaar gesteld.

Tijdens het traditionele diner na 
afloop, werd alvast een voor-
proefje genomen op de 10e 
Akerslootsche van volgend jaar, 
een jubileum wat zeker gevierd 
mag worden.

CAS RC wint belangrijke punten
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft een mooie ze-
ge geboekt op naaste concur-
rent Dukes. Na ruim 80 minu-
ten liep de thuisploeg met 17–13 
toch als sterkste van het veld, de 
Bosschenaren gedesillusioneerd 
achterlatend. Met deze overwin-
ning plaatste CAS RC zich ste-
viger op de vierde plaats in de 
ranglijst. De komende weken 
wordt er slechts vriendschappe-

lijk gespeeld terwijl het Neder-
lands team in actie komt. Half 
november staat de kraker in Lei-
den tegen Diok op het program-
ma. 
De Shadows wonnen weer erg 
gemakkelijk van Rush (66–19), 
de Ladies gaven rugbyles (in de 
goede zin van het woord!) in Alk-
maar. Het Driede kon in Amers-
foort geen vuist maken tegen 
Eemland (18–0).

Meiden Dijk en Duin stelen 
de show bij FC Castricum
Castricum - Vier meiden van 
Dijk en Duin trokken de stou-
te schoenen aan en kregen bij 
FC Castricum een proeftraining. 
Dat werd een onvergetelijke er-
varing. De speelsters tussen de 
14 en 18 jaar hadden blijkbaar 
in het geheim geoefend, want 
hoofd jeugdopleidingen Rob 
Kramer keek zijn ogen uit. Niet 
alleen vanwege de enorme in-
zet, maar vooral door het spel-

plezier van deze meiden. “De da-
mes hadden de avond van hun 
leven”, kijkt Rob Kramer terug. 
“Twee meiden wilden meteen lid 
worden. Wij gaan door met de-
ze trainingen, want FC Castri-
cum is veel en veel meer dan 
een voetbalvereniging. Wij tonen 
graag ons sociaal maatschappe-
lijke gezicht en timmeren zo ver-
der aan de weg.” (Foto: Han de 
Swart)

Limmen - Hoewel de jeugdop-
leidingen bij schaakvereniging 
Vredeburg op zaterdagmiddag 
zijn begonnen is er nog ruim-
te voor nieuwe kinderen vanaf 
zeven à acht jaar. Ouders kun-
nen ze aanmelden bij D. Aafjes, 
tel. 5054239. Meer informatie: 
www.sv-vredeburg.nl. In de in-
terne ronde 4 dacht J. de Graaf 
dat Admiraal in de war was na in 
de opening een pion en toren te 
hebben weggegeven, maar be-
sefte enige zetten later dat hij 
in een geraffineerde mataanval 
was beland. B. Hollander stunt-
te tegen kampioen B. Stolp door 
hem geweldig partij te geven en 
een gewonnen eindspel af te 
dwingen. Helaas zag hij de juiste 
voortzetting niet en accepteer-
de het remiseaanbod. Sturk had 
geen medelijden met de sparte-
lende K. Aafjes en joeg zijn ko-
ning naar het midden van het 
bord, waar hij niet meer ont-
snapte aan schaakmat. Nieuw-
komer S. Veter deed het goed te-
gen P. v.d. Heijdt, hij zag het mat 
in een zet over het hoofd en pak-
te een toren, waarna v.d. Heijdt 
met remise wegkwam. Van Vliet 
won de kwaliteit tegen v.d. Bult 
maar miste voldoende eindspel-
techniek om het af te maken, dus 
remise.

SV Vredeburg start 
jeugdopleidingen

Castricum - Afgelopen vrijdag-
avond heeft Harm Regts bij bil-
jartvereniging ‘t Steegie een 
enorme sprong op de ranglijst 
gemaakt door in zijn twee par-
tijen maar liefst 38 wedstrijd-
punten te vergaren. In zijn eer-
ste partij maakte hij de groot-
ste klapper en versloeg Stephan 
Castricum in maar 11 beurten 
wat hem 23 punten opleverde. 
De tweede partij was Fred van 
Haasen aan de beurt.Hij deed 
het ook prima, want het werd 
een remise. Dit gebeurde in 17 
beurten waardoor beide spe-
lers de nodige wedstrijdpunten 
binnen haalden, 15 om 14 pun-
ten. Fred versloeg in de tweede 
partij Piet Castricum in 19 beur-
ten, waardoor Fred bovenaan de 
ranglijst bleef staan. Siem Groen-
tjes versloeg eerst in 15 beurten 
Huib Moot, wat hem 16 punten 
opleverde. Daarna versloeg hij 
Eugene Burgzorg in 20 beurten 
en kon hij nog eens 12 punten 
op zijn conto bijschrijven. Siem 
moest nog een inhaalpartij spe-
len tegen Jan van de Kerkhof en 
die werd verloren in 24 beurten. 
Hij veroverde hier maar zeven 
punten. Siem Castricum speelde 
een prima eerste partij tegen Jan 
van de Kerkhof die hij winnend 
afsloot in 15 beurten. Het lever-
de hem 16 wedstrijdpunten op. 
Zijn tweede partij wist Siem ook 
te winnen, nu van Piet Nieuwen-
huizen. Hij deed dit in 22 beur-
ten en kreeg hier 11 punten voor. 
Deze avond leverde hem toch 27 
wedstrijdpunten op.

Harm Regts maakt 
enorme sprong!

4-0 nederlaag voor de 
dames van Croonenburg
Castricum - Vrijdag speelden de 
dames van Croonenburg uit te-
gen Zaanstad. Croonenburg be-
gon de wedstrijd goed en stond 
voor met 7-5. Daarna kwam 
Zaanstad beter in hun spel. Bij 
Croonenburg liep de pass min-
der en al gauw had Croonen-
burg met een flinke achterstand 
te maken. 
De eerste set werd dan ook met 
25-14 verloren. In de tweede set 
kwam Mijntje Siegel voor Pau-
lien Tervoort in het veld. Ook in 
de tweede set speelde Croo-
nenburg wisselend en liep ach-

ter de feiten aan. Deze set werd 
met 25-21 verloren. In de derde 
set kwam Croonenburg al snel 
achter, maar knokte zich goed 
terug tot 23-23. Een cruciale 
bal werd door de scheidsrech-
ter verkeerd beoordeeld, waar-
door er iets knapte bij de dames 
van Croonenburg en hun trainer. 
De scheidsrechter was genade-
loos en gaf trainer Wouter Stolz 
een gele kaart, waardoor de set 
eindigde in 25-23 voor Zaanstad. 
Na deze domper van een set, 
werd ook de vierde set met 25-
12 verloren.Handbal Meervogels 

organiseert klaverjasavond
Akersloot - Vrijdag 23 okto-
ber is de tweede klaverjasavond 
van het seizoen in de handbal-
kantine. De eerste avond bleek 
zeer goed bezocht en men hoopt 
ook deze keer op een goede op-
komst. Vanaf 20.15 uur worden 
de kaarten geschud. Voor die-

genen die niet kunnen of willen 
kaarten bestaat de mogelijkheid 
om op deze avond het gezelli-
ge Noord-Hollandse Keesspel te 
beoefenen. Borden zijn aanwe-
zig en bij voldoende deelname 
kan er ook om prijzen gespeeld 
worden. 
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Nacht van de Nacht
Uitgeest - Ook Fort aan Den 
Ham doet mee aan de Nacht van 
de Nacht op zaterdag 24 oktober. 
De nacht van de nacht is een ini-
tiatief van de Milieufederatie 
Noord-Holland. Prima te combi-
neren met de Nacht van de Ge-
schiedenis op dezelfde avond. 
En geschiedenis heeft dit fort 
volop.
Een spooktocht en veel meer in 
Fort aan Den Ham in de Stelling 
van Amsterdam. Origineel ver-
licht door olielampen zal in en 
om Fort aan Den Ham de don-
kere Nacht gevierd worden met 
diverse activiteiten. Dit jaar or-
ganiseert Fort aan Den Ham het 
samen met vrijwilligers van de 
Scoutinggroep de Geuzen, Alk-
maar. Voor de jeugd en voor ie-
der die zich zo voelt wordt er een 
spooktocht georganiseerd.

Voor mensen die daar anders 
over denken is er de unieke kans 
om het fort, gebouwd in 1903, in 
zijn originele verlichting te be-
wonderen. Aan het eind van de 
avond brandt een kampvuur en 
kan men gezellig samen zingen. 
Als afsluiting wordt een verhaal 
vertelt. Een hapje en drankje zijn 
tegen een kleine vergoeding ver-
krijgbaar. Kosten voor een be-
zoek: 2,00 euro. Het fort is open 
tussen 19.30 - 23.00 uur. Fort aan 
Den Ham is te vinden langs de 
Provinciale weg N203 Kromme-
nie-Uitgeest, net over het spoor.
Zondag 25 oktober van 11.00-
16.00 uur heeft het fort zijn laat-
ste open dag van het fortensei-
zoen. Het Nederlands Grammo-
foon Genootschap zal zijn nos-
talgische apparatuur demon-
streren.

Uitgeest - Dinsdag 20 oktober  
komt Stichting Samen Spelen bij  
de Katholieke Vrouwenbewe-
ging in Uitgeest voor een spel-
lenavond voor een goed doel. 
met de opbrengst worden fees-
ten voor zieke en gehandicapte 

Samen spelen

Uitgeest - Op zondag 25 ok-
tober heeft Mill House een ex-
tra herfstvakantieactiviteit op 
het programma staan; bowlen 

Ook bowlen?

Uitgeest - De  bekende Uit-
geesters Peter en Piet Sanders 
trokken onlangs  met een aantal 
studenten Voertuigentechniek 
van het  Regionaal Opleidings-
centrum dwars door Europa naar 
Gambia. Doel van de reis was om 
de Gambiaanse jongeren de fijne 
technische kneepjes van het vak 
te leren. Niet alleen auto’s wer-
den daarbij onderhanden ge-
nomen, maar ook het opnieuw 
spaken van fietswielen. Van de-
ze reis zijn mooie videobeelden 
gemaakt.
Tijdens de Eigentijdse  Viering 
van 24 oktober van Kerk in Be-
weging , die om 19.00 uur begint 
in de kerk aan de Langebuurt, 
geven Peter en Piet Sanders op 
een bevlogen wijze uitleg bij de 
beelden. Het geheel wordt muzi-
kaal ondersteund door een gele-
genheidskoor. Meezingen mag! 

Beelden van 
reis Gambia

Uitgeest - In het Filmhuis in 
Dorpshuis De Zwaan is op zon-
dag 25 oktober de bijzondere 
film Into The Wild te zien. Into 
the Wild is gebaseerd op het ge-
lijknamige boek van Jon Krakau-
er over het waargebeurde ver-
haal van Christopher McCand-
less (Emile Hirsch). Na zijn stu-
die laat hij zijn leventje voor wat 
het is en vertrekt naar de wilder-
nis van Alaska. De film begint 
om 20.15 uur. De toegangskaar-
ten zijn vijf euro, inclusief koffie 
vooraf, en verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt.

De vrijwilligers van het filmhuis 
zijn nog op zoek naar mensen 
die op de dag van de filmvoor-
stelling tussen 17.00 en 18.00 uur 
willen helpen om de tribune op 
te bouwen. Aanmelden bij Kitty 
van der Kolk via 0251-311648. 

Into the Wild

Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest ziet er als volgt uit. Don-
derdag 22 oktober 10.30 uur da-
mesgym, 20.00 uur dartcompe-
titie. 

Vrijdag 23 oktober 20.00  uur 
dartcompetitie. De RZVV SNS 
Regiobank Zaalvoetbal Compe-
titie begint om 19.30 uur. 

Zondag 25 oktober 10.00 uur 
jeugddarten. 
Maandag 26 oktober 9.00 uur 
ouder-kindgym, 19.00 uur vol-
leybaltraining, 20.30 uur KNVB 
zaalvoetbal De Zien. 
Dinsdag 27 oktober 9.00–11.00 
uur damesgym, 18.00 uur jeugd-
basketbal. 
Woensdag 28 oktober 9.00 uur 
ouder-kindgym, 17.30 uur jeugd 
en circuletievolleybal, 20.00 uur 
recreatiebadminton en -volley-
bal. 

Sport- en Tennis-
centrum Uitgeest

Uitgeest - Kinderen kunnen nu 
met een ouder, opa of oma een 
cursus volgen. Er wordt een pad-
denstoel gemaakt, versierd met 
pinda’s, zaden en appeltjes voor 
de vogels. 
De les is op woensdagmiddag 
18 november van 13.30 tot 15.00 
uur. De kosten zijn 13,50 per vo-
gelpaddenstoel. Opgeven kan 
bij Margret de Reus tel. 0251-
314177. Voor meer informatie kijk 
op de site: www.bloemsierkunst.
webs.com

Vogelpadden-
stoel maken

Boekenbal op Molenhoek
Uitgeest - Donderdag 15 okto-
ber vond op basisschool De Mo-
lenhoek het traditionele boe-
kenbal plaats als afsluiting van 
de kinderboekenweek. Het the-
ma dit jaar was ‘Aan tafel’ en er 
stonden dan ook activiteiten ge-
pland waarbij ouders en kinde-
ren hun vingers af konden lik-
ken. Er waren taarten gebakken 
voor een taartenbakwedstrijd en 
de ene taart was nog mooier en 

lekkerder dan de andere. Moei-
lijk kiezen dus voor de jury. 

Otje en Een ober van niks wer-
den voorgelezen, net als Findus 
die in zijn poppenkastvoorstel-
ling een taart bakte. Ook werd er 
deze avond gezongen, kon men 
een kijkje nemen in de boeken-
kraam en werden er taartpunten 
en Rupsje-nooit-genoeg-vlin-
ders geknutseld.

Zomerreünie en TMF 
in Bob’s Party Palace
Uitgeest - Vrijdag 23 oktober 
vindt een zomerreünie plaats in 
Bobs. The Partysquad en nog 
meer dj’s zijn van de partij om er 
een feest van formaat van te ma-
ken. Bobs is vanaf 23.00 uur toe-
gankelijk voor een publiek van 
16 jaar en ouder.  Zaterdag 24 
oktober staat de TMF Clubcam 
Party op het programma in Bobs. 

Een nacht waarbij gezocht wordt 
naar talent. Wie mee wil doen 
maakt een demo en stuurt deze 
zo snel mogelijk op naar: Bobs  
Party Palace. t.a.v. TMF Clubcam 
Party Deejay, Westerwerf 1, 1911 
VD Uitgeest. 
Bobs is vanaf 23.00 uur toegan-
kelijk voor een publiek van 16 
jaar en ouder. 

kinderen gefinancierd. De Stich-
ting Samen Spelen wordt gedra-
gen door circa 65 vrijwilligers.   
Een van de kartrekkers is Siem 
Schoon. Hij vertelt voor de pauze 
over de stichting en na de pauze 
wordt een spel gespeeld. Aan-
vang 20.00 uur in Dorpshuis De 
Zwaan.

en eten bij Bobs. Om 17.00 uur 
wordt er gegeten en daarna IS 
ER een uur bowlen. 
De kosten zijn twee  euro. Op-
geven via jongerenwerk@jong-
uitgeest.nl. 

Zege voor Stormvogels 
Uitgeest - Korfbalvereniging 
Stormvogels heeft afgelopen 
zondag de laatste veldwedstrijd 
van 2009, uit bij WWSV met 10-
15 gewonnen. De ploeg van aan-
voerder Gerard Valkering opende 

sterk. “Door drie afstandschoten 
stonden we binnen zeven minu-
ten met 0-3 voor. WWSV KWAM 
weer op gelijke hoogte. Daarna 
konden we het gat slaan en uit-
lopen naar 5-10.” 

Begroting 2010-2014 
gunstig voor Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 16 okto-
ber heeft wethouder Arnold Se-
ly met in zijn portefeuille finan-
ciën de begroting voor de ko-
mende jaren van 2010 tot en met 
2014, zoals die is opgenomen in 
de programmabegroting gepre-
senteerd. De begroting is geba-
seerd op de te verwachten ont-
wikkeling van de inwoners- en 
woningaantallen volgens de ge-
bruikelijke systematiek. Op het 
jaar 2012 na is er voor alle ande-
re jaren een voordelig saldo.
Voor het komende jaar 2010 
wordt er een voordelig saldo ver-
wacht van 4000 euro, voor 2011 
is dat 31.000 euro, voor 2013: 
58.000 euro en voor 2014: 6000 
euro. Voor het jaar 2012 wordt 
het nadelige saldo geraamd op 
135.000 euro. Uit de meerja-
renraming blijkt, dat het mees-
te geld op gaat aan de sociale 
voorzieningen en de maatschap-
pelijke dienstverlening: voor ie-
der jaar ruim drie miljoen. Daar-
na gaat het meeste geld naar 
cultuur en recreatie: ieder jaar 
ruim twee miljoen. Wat het on-
derwijs betreft schommelt de uit-
gave hiervoor rond de één mil-
joen euro per jaar. Een belang-
rijk punt voor de inkomsten is 
het aantal woningen, dat er is en 
nog zal worden gebouwd alsme-
de het aantal inwoners. Vanuit 
Den Haag krijgt iedere gemeen-
te geld voor het reilen en zei-
len van haar gemeente (het ge-
meentefonds). Des te meer in-
woners een gemeente heeft, des 
te meer geld krijgt deze uit het 
gemeentefonds. Behalve op ve-
le inbreilocaties, waar al driftig 

gebouwd wordt en de nog af te 
bouwen woningen aan de ach-
terkant van De Waldijk, zal er ook 
gebouwd worden op het HMS-
terrein (140 woningen), een pro-
ject van Kennemer Wonen, maar 
men weet nog niet wanneer. Het 
zou wel meteen meer inkomsten 
in de gemeentekas ten gevolge 
hebben. Arnold Sely: “We stij-
gen niet mee met de extra uit-
gaven in Den Haag, maar dalen 
ook niet bij forse bezuinigingen.” 
(Marga Wiersma). 
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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.

Burgerlijke stand
Overleden

A.J. Schellevis-Beentjes, 41 jaar

Uitgeest hergebruikt plastic
De gemeente Uitgeest begint met ingang van 1 januari 2010 met 
het gescheiden inzamelen van plastic afval. Wethouder Linnartz 
van Milieuzaken introduceert een systeem waarbij de inwoners 
speciale zakken krijgen om het plastic in te verzamelen. Een keer 
per vier weken komt GP Groot de zakken ophalen. Het ingezamel-
de plastic wordt hergebruikt en niet verbrand, zodat de uitstoot 
van CO2 wordt beperkt.

Al jaren is het verplicht om papier, 
glas en hout apart in te zamelen. 
Het rijk verplicht gemeenten om dat 
vanaf 1 januari ook voor plastic te 
regelen. Hoe ze dat organiseren, mo-
gen ze zelf weten. In buurgemeente 
Heemskerk worden op een aantal 
punten containers geplaatst, waar 
inwoners hun afval heen kunnen 
brengen. Wethouder Linnartz van 
Milieuzaken heeft ervoor gekozen 
om de Uitgeesters – zoals dat ook in 
Castricum met succes gebeurt - gra-
tis zakken ter beschikking te stellen. 
Die kunnen ze gevuld met plastic af-
val eens per vier weken weer kwijt. 
Dat gebeurt op dezelfde plaats waar 
ook de containers voor restafval en 
gft worden geleegd.

Minder verbranding
Uitgeest ontvangt 475 euro voor 
elke ton (1.000 kilo) ingezameld 
plastic. Daarvan kan naar verwach-
ting een deel van de kosten van de 
inzameling worden betaald. De rest 
moet komen uit de besparing die 

wordt bereikt doordat er minder 
afval ter verbranding aan de huis-
vuilcentrale (HVC) in Alkmaar wordt 
aangeleverd. In september 2010 
wordt bekeken of dat inderdaad 
lukt en of het systeem kan worden 
gehandhaafd. Wethouder Linnartz: 
‘Mijn uitgangspunten hierbij zijn dat 
de afvalstoffenheffing niet hoeft te 
stijgen en dat we de zakken voor de 
inzameling gratis ter beschikking 
stellen.’
Alle inwoners van Uitgeest krijgen 
thuis nog nadere informatie over 
welke soorten afval en kunststof 
wel en welke niet geschikt zijn om 
te verzamelen voor hergebruik. In 
het proces van de recycling wor-
den de verschillende soorten plastic 
schoongemaakt, gesorteerd, geperst 
en geschikt gemaakt voor de plas-
ticverwerkende industrie. Die maakt 
van elke soort en kleur korrels die 
worden gebruikt voor de fabricage 
van uiteenlopende producten: fles-
sen, fleece-kleding en amsterdam-
mertjes (verkeerspaaltjes). 

Kooghuis 
hoopt op 
provincie
De bewoners van het histori-
sche Kooghuis aan de provin-
ciale weg hebben hun hoop 
gevestigd op subsidie van de 
provincie Noord-Holland. Eerder 
dit jaar werd bekend dat voor dit 
rijksmonument vanuit het rijk 
ruim drie ton beschikbaar komt 
voor een grootscheepse restau-
ratie. Om het pand grondig te 
renoveren en zoveel mogelijk in 
zijn oorspronkelijke staat terug 
te brengen is ongeveer het dub-
bele nodig.

De bewoners van het Kooghuis, die 
hier ook hun bedrijf uitoefenen, 
hebben de provincie gevraagd om 
bij te dragen in de restauratiekos-
ten. De gemeente Uitgeest, die zelf 
geen middelen heeft, ondersteunt 
de aanvraag van harte en heeft een 
gesprek aangevraagd met gedepu-
teerde Sascha Baggerman.Verwendag voor 

mantelzorgers
De speciale, gratis verwendag voor mantelzorgers vindt dit jaar 
plaats op dinsdag 10 november in Dorpshuis de Zwaan, van 10.30 
tot 14.30 uur. Het programma bestaat uit een workshop netwerken, 
een stoelmassage, een lunch en een korte cursus Line Dance.

In de workshop netwerken leert de 
mantelzorger beter gebruik te ma-
ken van zijn omgeving. Een mantel-
zorger heeft vaak het idee dat hij of 
zij er alleen voor staat. Buren, vrien-
den en familie willen vaak best een 
handje helpen maar weten niet altijd 
hoe. In deze workshop krijgen man-
telzorgers te zien hoe ze dit kunnen 
oppakken.
Steeds meer mensen zorgen voor 
een ouder wordend familielid, een 
partner met dementie, een gehandi-
capt kind of een zieke buurvrouw. 
Deze zorg wordt mantelzorg ge-
noemd. Bent u zelf mantelzorger 

en wilt u graag deze gratis dag 
meemaken, geef u tevoren op bij 
Tandem. Meer informatie op www.
tandemzorg.nl. Dorpshuis de Zwaan 
is te vinden aan de Middelweg 5 in 
Uitgeest.
Kunt u zich niet gemakkelijk vrijma-
ken voor deze dag omdat u degene 
die u verzorgt niet alleen kunt laten? 
Bel of mail met Tandem dan zoeken 
zij samen met u naar een oplos-
sing.
Meer informatie over deze dag: 
www.tandemzorg.nl., mailen kan 
naar info@tandemzorg.nl en bellen 
met 023-89 10 610.

Objecten
openbare 
weg
Het is in de gemeente Uitgeest 
niet toegestaan om zomaar 
voorwerpen op de openbare 
weg te plaatsen. Ook niet als 
dat slechts als tijdelijk bedoeld 
is. Het is altijd noodzakelijk om 
vooraf vergunning te vragen 
op het gemeentehuis. Of het nu 
gaat om een container, spullen 
ter verkoop, werktuigen, tuin-
afval of bouwmaterialen zoals 
zand, klinkers of stenen: eerst 
naar het gemeentehuis.



Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
maandag 26 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis. De ver-
gadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

- Benoeming lid van de Monumentencommissie.
- Voorstel tot vaststelling Jaarverslag Leerplicht.
- Voorstel tot vaststelling projectbesluit Herinrichting Sportpark

De Koog en woningbouw De Kuil.
- Voorstel tot vaststelling projectplan en ontwerp Herinrichting

Sportpark De Koog.

BegrotingsBehandeling gemeenteraad

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdag 29 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis. De ver-
gadering begint om 15.00 uur en op de agenda staat:

- Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2010,
inclusief de meerjarenbegroting 2010-2014.

skeelerwedstrijd

Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben vergunning ver-
leend aan de IJsclub Uitgeest voor het organiseren van een skeeler-
wedstrijd op zondag 15 augustus 2010 van 12.00 tot ca. 18.30 uur 
op het parcours Anna van Renesselaan - Kleis. De vergunning omvat 
tevens het gebruik van een geluidsinstallatie en een (geluids)wagen 
en plaatsing van de normale attracties en één snacktent voor de ver-
koop van snack en ijs. 
In verband met het bovenstaande zijn de Anna van Renesselaan en 
een gedeelte van de Kleis op genoemde datum en tijdstip afgesloten, 
terwijl de daarbinnen gelegen straten minder toegankelijk zijn. 

Aan bovenstaande vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit tot vergunningverlening te worden ingediend.

Vooraankondiging projectBesluit

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burge-
meester en wethouders van Uitgeest kennis van de voorbereiding van 
een projectbesluit voor de herinrichting van sportcomplex De Koog 
te Uitgeest.
Het plan kan als volgt worden geschetst:
• de beschikbare ruimte op sportpark De Koog wordt efficiënter benut 

door herinrichting van enkele velden, en het capaciteitstekort wordt 
opgelost door intensievere gebruiksmogelijkheden;

• voor FC Uitgeest worden twee kunstgrasvelden, een nieuw natuur
grasveld en een trainingshoek gerealiseerd; 

• het veld direct naast de sporthal wordt opgeschoven richting de 
provinciale weg, zodat er aan de kant van de Kuil meer ruimte komt 
en een multifunctioneel parkeerterrein kan worden gerealiseerd; 

• de watergangen en groenstroken langs de provinciale weg en de 
voetbalvelden worden aangepast;

• in samenhang met de ontwikkeling van het sportpark wordt een 
woningbouwlocatie ontwikkeld, die als kostendrager dient voor de 
herinrichting van het sportpark.

Het ontwerp-projectbesluit wordt na een positief besluit van de ge-
meenteraad op 26 oktober 2009 voor zes weken ter inzage gelegd, in 
principe van 4 november t/m 16 december 2009, bij de receptie van 
het gemeentehuis aan de Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest.

ontVangen BouwaanVraag

B2 2009-002 Hogeweg 158 Oprichten berging

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt ver-
leend.

afgegeVen BouwVergunningen
Verzenddatum
19-10-2009 Cnollenbijter 58 Vernieuwen kozijnen garage

19-10-2009 Prinses Beatrixlaan 25-33 Wijzigen gevels  
  
21-10-2009 Bonkenburg 4 Plaatsen dakraam
21-10-2009 Kruiskamplaan 160 Plaatsen dakkapel   

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. 

gewijzigde BouwVergunning

Op 6 oktober 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders 
besloten gedeeltelijk gewijzigde tekeningen in de plaats te stellen van 
de tekeningen behorende bij de op 8 juli 2008 verleende bouwvergun-
ning voor het oprichten van 12 appartementen en 4 winkels aan de 
Middelweg 113-119 te Uitgeest.

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen de gewijzigde vergunning zijn verkrijgbaar bij de afde-
ling Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met 
ingang van de dag na bekendmaking van het besluit te worden inge-
diend en gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders.

afgegeVen BouwVergunningen met ontheffing 
Van het Bestemmingsplan

Verzenddatum
21-10-2009 Hogeweg 87 Plaatsen dakopbouw
21-10-2009 Molenwerf 5 Plaatsen stellage 
     
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen (een van) deze besluiten zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzend-
datum van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan 
de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. 
Indien onverwijlde spoed dat vereist, bestaat tevens de mogelijkheid 
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank.

terinzagelegging, Verzoek om Vrijstelling

Met ingang van vrijdag 23 oktober 2009 ligt in verband met een voor-
genomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wro) gedurende zes weken bij de afdeling Publiekszaken de 
volgende aanvraag ter inzage:

BR 2009-054 Middelweg 93 Uitbreiden woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging vrijstelling te worden in-
gediend en gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders.

wie de gemeente gemachtigd heeft om de aan-
slagen voor de gemeentelijke belastingen auto-
matisch af te schrijven van een rekeningnum-
mer van de dsB-bank, wordt verzocht een nieuw 
bankrekeningnummer aan de gemeente door te 
geven. door het faillissement van de dsB-bank
kan er niet meer worden geïncasseerd van reke-
ningnummers bij deze bank.

Een nieuw bankrekeningnummer kunt u alleen schrifte-
lijk of per e-mail doorgeven. Het postadres hiervoor is:
Gemeente Uitgeest, p/a Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Een e-mail kunt u sturen naar: alenderink@velsen.nl
Doet u dit bij voorkeur vóór 27 oktober 2009, zodat de 
wijziging op tijd kan worden verwerkt.
Bij vragen kunt u bellen met mw. A. Lenderink, tel. 
0255 - 56 77 36.

DSB-rekeningen en incasso raads- en 

commissie-

vergaderingen

beluisteren?

www.uitgeest.nl


