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Uitgeest - In het voorjaar 
schreven we in de Uitgees-
ter Courant een artikel over 
Anneke Jelsma, die op haar 

70-ste drie nationale titels 
binnensleepte in het tennis-
spel in haar leeftijdscatego-
rie. Ze vertelde toen dat haar 

streven was in de top tien 
op de wereldranglijst te ko-
men en dat is gelukt, meld-
de de sportieve Uitgeestse 
vorige week. Sinds augustus 
prijkt haar naam op de tien-
de plaats in de wereldrang-
lijst van 70-plussers.
Door haar nationale titels 
werd Anneke gevraagd Ne-
derland samen met leeftijds-
genoten te vertegenwoor-
digen op het wereldkampi-
oenschap dat onlangs werd 
gehouden in Kroatië. Anne-
ke: ,,Wij hebben als team zil-
ver behaald in een veld van 
13 landen uit vijf continen-
ten. Wij hebben in de poule 
van USA gewonnen, die al 17 
keer nummer één van de we-
reld is geweest. Wij verloren 
uiteindelijk in de finale van 
Frankrijk.’’
Ook individueel boekte An-
neke een succes: ze behaal-
de brons met haar dubbel-
maatje Wil Baks.

Anneke Jelsma-de Jong is 
lid van Tennisvereniging Cas-
tricum en Tennisvereniging 
Zonneweide in Beverwijk.

Het zilveren team met tweede van links Anneke Jelsma

Uitgeestse tennisster in 
top 10 van de wereld

Zoveel mogelijk rondjes  
voor nieuw speeltoestel 

Uitgeest - Woensdag 14 oktober werd bij de Binnenmeer-
school een sponsorloop gehouden. De hele school deed en-
thousiast mee, inclusief de juffen en meesters en zelfs som-
mige ouders liepen enkele rondjes mee. Het mooie geldbe-
drag dat opgehaald is wordt besteed aan een prachtig nieuw 
klim- en klautertoestel voor op het schoolplein.

Deze week in De krant!Volgende week in deze krant
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● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
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● Airconditioning
● Ventilatie
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Spaar nu voor
Bibiza hangers 
en oorbellen 
van Swarovski

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

28 OKTOBER
18.30 - 21.00 UUR
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Locatie opstelterrein
In de afgelopen maanden 
heeft een uitgebreid onder-
zoek plaatsgevonden naar 
de effecten van een op-
stelterrein langs de N203 
op de werelderfgoedstatus 
van de Stelling van Amster-
dam. Het blijkt dat een op-
stelterrein een gering nega-
tief effect heeft op de Stel-
ling. Dat betekent dat er een 
beperkte kans is op het verlies 
van de werelderfgoedstatus. 
Daarbij is uitgegaan van de 
meest geoptimaliseerde vari-
ant, waarbij bijvoorbeeld een 
onderhoudsgebouw dichter 
bij de A9 zal worden geplaatst. 
Er zou een opstelterrein langs 
de N203 kunnen worden aan-
gelegd, als vanuit de regio nut 
en noodzaak van de beoogde 
ingreep kunnen worden aan-
getoond en duidelijk kan wor-
den gemaakt dat andere al-
ternatieven echt niet kunnen.
Ook de effecten van een zes 
alternatieve varianten van de 
verbinding A8-A9 op de Stel-
ling van Amsterdam onder-
zocht. Uit dat onderzoek blijkt 
dat twee varianten geen effect 
hebben (2 en 7), de ande-
re varianten hebben een ma-
tig negatief effect, ook als ze 
geoptimaliseerd zijn. Variant 2 
gaat net als 1 uit van het be-
staande tracé. Variant 7 gaat 
achter het Fort aan den Ham 
langs. Tot slot is gekeken naar 
de combinatie van de effecten 
van een opstelterrein langs de 
N203 en alle varianten van de 
A8-9. Het blijkt dat de combi-
natie opstelterrein en varian-

ten 1, 2 en 7 een beperkt risi-
co hebben. Voor deze moge-
lijke combinaties geldt: aanleg 
kan, als nut en noodzaak wor-
den aangetoond en er zwaar-
wegende argumenten zijn te-
gen alternatieve locaties. Het 
effectonderzoek toont nog-
maals aan dat er in onze regio 
geen plek is voor een opstel-
terrein. Aanleg langs de N203 
is alleen mogelijk als aan spe-
cifi eke voorwaarden wordt 
voldaan. Voor de andere lo-
caties die in 2014 zijn onder-
zocht, geldt dat de leefomge-
ving van de inwoners van Cas-
tricum, Uitgeest en Heems-
kerk ingrijpend zal worden 
aangetast. Daarnaast is er 
aanzienlijke schade voor na-
tuur en cultuurlandschap. 
Begin december ontvangen 
Rijk, provincie Noord-Hol-
land en betrokken gemeen-
ten een advies van UNESCO. 
Hoe het advies eruit gaat zien 
is koffi edik kijken. Op basis 
van het rapport lijkt de locatie 
N203 voor het opstelterrein 
in combinatie met A8-A9 va-
rianten 1, 2 en 7 niet onhaal-
baar. Mochten Rijk, provincie 
Noord-Holland en gemeenten 
bij een negatief advies “geen 
enkele polonaise in de pol-
der”, toch doorzetten, dan is 
de kans op verlies van de we-
relderfgoedstatus beperkt.

Opstelterrein Nee, Rosa Mi-
na Spreekt en Bewoners-
groep Uitgeest, Raymond Wij-
ker, Bert Roodhof, Ingeborg 
Steinvoord, Arno Hiemstra.

Inloopavond Westerveld
Regio - Westerveld houdt 
op woensdag 28 oktober de 
maandelijkse inloopavond. 
Iedereen kan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenwandelen en vra-
gen stellen. Belangstellenden 
wordt ontvangen met  koffi e 
in de toonzaal, waar de uitge-
breide collectie aan gedenk-
tekens, urnen en assieraden 
is te zien. 
Ellis Verkerk, teamleider Info 
& Nazorg, geeft deze avond 
informatie over de verschil-
lende mogelijkheden voor 
gedenkplekken en monu-
menten: ,,U kunt altijd een ei-
gen plek uitzoeken in het ge-
denkpark. Een plek omringd 
door weelderig groen, op een 
heuvel of juist op een open 
plek. Het kan allemaal. Wes-
terveld biedt een prachtige 
laatste rustplaats.”

Om juiste keuzes te kun-
nen maken, is het van be-
lang om te weten wat er alle-
maal mogelijk is. Westerveld 
heeft een ‘Wensenformulier’ 
ontwikkeld die verkrijgbaar 
is tijdens de inloop. Kijk voor 
meer informatie op www.bc-
westerveld.nl.

Versteeg in zee met 
nieuwe broodbakker

Uitgeest - Banketbakker 
Versteeg betrekt zijn verse 
brood sinds drie weken van 
een nieuwe broodbakkerij: 
Kerssens in Krommenie. 28 
jaar lang was broodbakkerij 
Braas uit Obdam de vaste le-
verancier van Versteeg, maar  
dat brood voldeed niet meer 
aan de kwaliteitseisen die 
de Uitgeestse banketbakker 
nastreeft. ,,We zochten ook 
naar een breder assortiment 
en kwamen uit bij Kerssens 
in Krommenie, een kleinere, 
minder massale broodbakker 
met heerlijke specialiteiten’’, 
vertelt Sander van Versteeg.
Zo verkoopt Versteeg nu 

Vikorn brood, een multivi-
tamine brood vol met ve-
zels en bouwstoffen die er-
voor zorgen dat iedereen fi t 
aan de dag kan beginnen. 
Ook Waldkorn en Gildekorn 
ligt iedere ochtend vers in de 
schappen en volgens Sander 
is ook Piet’s Polderbrood zeer 
gezond en niet te versmaden.  
,,Maar uiteraard verkopen we 
ook de gewone broodsoor-
ten zoals casino, wit en tarwe 
rond’’, vertelt Sander, die zeer 
positieve reacties heeft ge-
kregen op de overstap naar 
deze nieuwe leverancier. Het 
adres is Prinses Beatrixlaan 
1D in Uitgeest.

Iedere ochtend verschijnt in alle vroegte de bestelauto van 
broodbakker Kerssens in de Prinses Beatrixlaan.

,,‘t Dierenduintje is 
geen dumpplaats!”

Castricum - Het komt met 
zekere regelmaat voor; men-
sen die af willen van hun 
huisdier en die de dieren dan 
maar over het hek van ‘t Die-
renduintje zetten. De afgelo-
pen weken zijn er heel wat 
kippen en hanen gedumpt 
en de medewerkers zijn daar 
echt niet blij mee. 
Brenda Bakker: ,,Ze zorgen 
voor veel problemen. De ha-
nen zijn agressief en vechten 
met onze eigen hanen. De 
gedumpte beesten zijn mis-
schien wel ziek, waardoor ze 
een gevaar kunnen vormen 
voor de andere dieren. Na-

tuurlijk komt daar ook nog 
eens bij dat wij ze eten moe-
ten geven en ons budget is 
al krap. En we kampen met 
ruimtegebrek. Mensen kun-
nen altijd vragen of we ruim-
te hebben en als we kunnen 
helpen doet we dat, maar doe 
het niet ongevraagd! Nu bel-
len we de Dierenambulan-
ce om de beesten op te ha-
len.” Wie weet van wie de 
kippen op de foto zijn, wordt 
gevraagd contact op te ne-
men met het ‘t Dierenduin-
tje via tel.: 0251-671343 of 
ga even langs op de Duinen-
boschweg 1a.



Haarstudio Dreams 
viert eenjarig bestaan

Uitgeest - Deze maand bestaat 
Haarstudio Dreams in Uitgeest een 
jaar. De kapsalon onderscheidt zich 
op velerlei gebied want eigenaresse 
Ani Kalacheva staat, door internati-
onale ervaring, open voor nieuwe in-
vloeden. Zij volgt cursussen om up 
to date te blijven want Ani weet dat 
Uitgeesters er graag verzorgd uit-
zien. Het eerste jaar was even wen-
nen aan de dorpscultuur maar in-
middels voelt zij zich volkomen thuis 
aan de Beatrixlaan. Zowel dames als 
heren uit de regio weten hun weg 
te vinden voor een excentriek of re-
gulier kapsel en een afspraak is on-
nodig. 
Ani: “Wij zijn de tweede salon in 
Noord-Holland die werkt met het 
Jaguar thermo-cut-system. Hierbij 
zijn snijvlakken van de schaar ver-
warmd waardoor de punten worden 
verzegeld. Na drie behandelingen 
heeft het haar meer volume en glans 
en is het soepeler en veerkrachtiger. 
De vierde knipbeurt is gratis, daar-

na krijgt men iedere vierde keer 
15% korting. Bovendien garanderen 
wij kwaliteit met een merk als Wel-
la. Verder verzorgen wij wenkbrau-
wextensions maar epileren en per-
manenten ook wimpers. Er zijn ie-
dere maand leuke aanbiedingen te 
vinden op facebook, het reclame-
bord en aan het raam. Voor iedere 
klant is er altijd koffie, thee of een 
frisje met verrassing. Met het Piggy 
spaarkaartje spaart men voor leuke 
producten en/of kortingen.”
Samen met haar twee nieuwe kap-
sters Tamara en Linda en stagiair 
Nikki maakt Ani zich op voor het 
verjaardagsfeest van Haarstudio 
Dreams op 26 oktober aanstaande 
waarbij iedereen getrakteerd wordt 
op koffie met een taartje. Voor die 
dag geldt een speciale aanbieding 
en kost knippen 13,95 euro.
Naast de reguliere openingstijden 
ook open op maandag van 12.00 tot 
19.00 uur en donderdag van 09.00 
tot 21.00 uur.

Uitgeest - ‘La Famille Bélier ‘ is te 
zien op vrijdag 30 oktober in filmhuis 
de Zwaan.  De zaal is open vanaf 19.45 
uur en de film begint om 20.15 uur.
Paula Bélier lijkt een gewone vrolijke 
onbekommerde zestienjarige scholie-
re. Ondertussen is ze tevens de on-
misbare schakel tussen de horende en 
niet horende wereld van haar broer en 
ouders die een kleine boerderij run-
nen. Paula helpt hen met de bood-
schappen maar gaat ook mee naar 
artsenbezoeken en moet vertalen in 
ruzies tussen haar ouders. Dat levert 
soms hilarische situaties op. 
Dan gaat ze zingen in het koor van de 
school. Het blijkt dat ze een prachtige 

stem heeft. Haar muziekleraar is erg 
onder de indruk en moedigt haar aan 
om deel te nemen aan een prestigieu-
ze zangwedstrijd in Parijs. Die beslis-
sing betekent echter dat ze haar fami-
lie moet verlaten. Maar dat gaat niet 
zomaar. 
La Famille Bélier is een grappige ont-
roerende film over een tienermeisje 
dat opgroeit in een bijzondere warme 
familie. 
Toegang:  5 euro inclusief een kopje 
koffie voorafgaand aan de film (‘Vrien-
den’  4,-). 
Kaarten in de voorverkoop verkrijg-
baar bij: Boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest.

‘La Famille Bélier’ 
in Filmhuis De Zwaan

Uitgeester Courant 

 
 
 
 

PC of Laptop Repareren? 
Hulp nodig bij Windows 10? 

 

Computer Center Uitgeest 
Molenwerf 21-A Tel. 0251 312 312 

 
- nakijken, opschonen, repareren v.a. €49 
- herinstalleren Windows en data v.a. €79 
- verkoop nieuwe & gebruikte pcÕ s & laptops 
- printers, toetsenbord/muis, boxensets 
- wifi routers, back-up schijven, kabels 

 
www.computercenteruitgeest.nl 
info@computercenteruitgeest.nl 

Haarstudio Dreams
Wij maken al Uw haarwensen waar!

Prinses Beatrixlaan 17, 1911 HP Uitgeest
www.haarstudiodreams.com

U bent welkom
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Benefietconcert voor 
Castricum Verwelkomt
Castricum - Woensdag 28 
oktober heet burgemees-
ter Toon Mans iedereen wel-
kom in de Dorpskerk op de 
Dorpsstraat. Om 20.00 uur 
opent hij het benefietconcert 
dat wordt gegeven ten be-
hoeve van de groep van cir-
ca zestig vluchtelingen die 
binnenkort in de gemeente 
wordt opgevangen. 

Het initiatief gaat uit van 
Toonbeeld als bijdrage aan 
de actie Castricum Verwel-
komt. Daarmee sluit de mu-
ziekschool zich aan bij de 
andere initiatieven die op 
dit moment al zijn ontplooid 
door particulieren, onderne-
mers en vrijwilligersorgani-
saties. Aan het concert wer-

ken verder mee het koor Vo-
kaal Kabaal onder leiding van 
Rolien Eikelenboom en Shan-
tykoor De Skulpers onder lei-
ding van Marcel Klaver. De 
muziekdocenten van Toon-
beeld Anke Buringa (dwars-
fluit), Peter Suring (cello), 
Bernhard van de Boogaard 
(piano) en Peter Brouwer 
(klarinet) treden ook op. 
Bovendien wordt een deel 
van een Brandenburgs con-
cert ten gehore gebracht, 
waaraan ook leerlingen en 
andere muziekdocenten van 
Toonbeeld meedoen. Kaar-
ten à tien euro zijn verkrijg-
baar aan de zaal of te bestel-
len via tnbeeld@xs4all.nl. In 
de kerk wordt tevens een bus 
voor extra giften opgesteld.

Castricum - Op woensdag 
14 oktober omstreeks 16.50 
uur kwam er een verwarde 
man aanlopen bij een strand-
paviljoen in Castricum aan 
Zee. Hij verklaarde dat zijn 
vriend was kwijtgeraakt in 
de duinen. De man had geen 
broek meer aan, zat onder 
de krassen en had erg wijde 
pupillen. Door de snelle ac-
tie van de politiehelikopter is 
de andere man in het duin-
gebied gevonden. Nadat bei-
de personen een beetje bij-
kwamen gaven ze aan be-
wust een LSD-trip te willen 
maken in het duingebied. De 
trip was echter zo heftig dat 
ze elkaar kwijtraakten.

LSD in duinen

Castricum - Op zaterdag 17 
oktober omstreeks 0.15 uur 
werden agenten aangespro-
ken door de beveiliger van 
een café aan de Dorpsstraat. 
Deze gaf aan dat de jongen 
naast hem met een valse ID-
kaart probeerde binnen te 
komen. De minderjarige zal 
een HALT afdoening krijgen 
voor identiteitsfraude.

Valse ID

Akersloot - Op zondag  8 
november gaat de eerste na-
jaarsvlooienmarkt van Or-
ganisatieburo de Lang weer 
van start in sporthal De Le-
lie. Het is de eerste markt in 
een reeks van vier. Ook spul-
len verkopen op de vlooien-

Vlooienmarkt markt? Het is mogelijk een 
kraam te huren voor 25 eu-
ro of een grondplaats voor 20 
euro. 

Aanmelden kan bij Organi-
satieburo de Lang, tel.: 0229–
757766 of 06-51374913. Kijk 
voor meer informatie op 
www. burodelang.nl. 

Everest adembenemend
Everest brengt de ontzag-
wekkende tocht van twee ex-
pedities in beeld, die te ma-
ken krijgen met één van de 
meest hevige sneeuwstor-
men die de mensheid ooit 
heeft gekend. 
De bergbeklimmers krijgen 

te maken met de meest bar-
re omstandigheden op aar-
de wanneer hun levenslan-
ge obsessie om de top van 
de Everest te bereiken veran-
dert in een adembenemende 
strijd om te overleven. De film 
is is 3D.

Vaak beschouwd als dé per-
fecte opera, geeft Le Noz-
ze de Figaro de genialiteit 
van Mozart op de meest le-
vendige en heerlijke wijze 
weer. Gebaseerd op een to-
neelstuk dat in eerste instan-
tie werd verboden vanwege 
de politieke inhoud, creëert 
het snelle libretto realistische 
personages die zelfs nog 
menselijker worden door de 

Le Nozze di Figaro
bijzondere muziek van Mo-
zart. David McVicars ensce-
nering van deze komedie is 
in goede handen bij de Britse 
dirigent Ivor Bolton. De cast 
wordt aangevoerd door de 
topbariton Erwin Schrott die 
deze rol al eerder met groot 
succes zong in Covent Gar-
den, bijgestaan door de Roe-
meense sopraan Anita Hartig 
in haar rol van Susanna

Lezing over Vaatstra-
complot bij Laan

Castricum - Zondag 25 ok-
tober vanaf 14.00 uur vertelt 
Wim Dankbaar over zijn boek; 
‘Het Vaatstra complot’. 
Geen Nederlandse moord is 
zo bekend als die op Marian-
ne Vaatstra uit Zwaagwest-
einde. Een moordzaak die 
zestien jaar lang niet uit de 
media is geweest.. Wim Dank-
baar dook zes jaar geleden in 
de Vaatstra-zaak. ,,Ik ontdek-
te een justitieel web van list 
en bedrog. In Het Vaatstra 
Complot neem ik het publiek 
mee op een tocht die uitein-
delijk het ware verhaal bloot-
legt. Evenals de ware moor-
denaars, meervoud.”  Entree 
is gratis. Het boek vertelt hoe, 

en waar doorgedraaide asiel-
zoekers en twee Duitsers 
Marianne verkrachtten, ver-
moordden en haar lichaam in 
een weiland dumpten en ver-
volgens een heimelijke vrijge-
leide kregen van Justitie. Een 
operatie die volgens Dank-
baar alleen kan zijn geregis-
seerd door Joris Demmink, 
de al jaren van kindermis-
bruik verdachte topman van 
het ministerie van Justitie. 
Iedereen die het boek bestelt 
en na lezing nog steeds ge-
looft dat Jasper Steringa de 
verkrachter en moordenaar 
van Marianne Vaatstra is, 
krijgt zonder vragen zijn geld 
van de auteur terug. 

Shoot-to-Kill live bij  
Blues in Bakkum

Bakkum - Zondag 25 ok-
tober is er weer een nieu-
we editie van Blues in Bak-
kum bij restaurant ’t Mirakel 
van Bakkum. Dit keer zal de 
bluesband Shoot-to-Kill van-
af 15.30 uur zijn opwachting 
maken bij dit bluesevene-
ment. 
De band speelt rock-‘n-roll 
en blues; bekende krakers in 
een eigen jasje. Tommy Tuc-
ker, Chuck Berry, Elvis, JL 
Hooker, Fats Domino zijn on-

der andere de inspiratiebron-
nen voor deze muzikanten. 
Dat wordt dus lekker eten, 
drinken en muzikaal genie-
ten bij ’t Mirakel van Bak-
kum. Ook dit keer is de toe-
gang gratis. 
Na afloop van het bluesop-
treden kan iedereen natuur-
lijk een ‘bluessateetje’ blij-
ven eten voor een aangepast 
bluesprijsje. Voor meer infor-
matie: tel.: 0251-671353 of 
06-51144262.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 21.15 uur
zaterdag 21.15 uur  dinsdag 20.00 uur

Everest - 3D
zondag 16.00 uur

Le Nozze di Figaro (ROH)
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
The Intern

vrijdag 21.15 uur
The Walk - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Ja, ik wil!
donderdag, vrijdag & zondag 11.00 uur
Holland Natuur in de Delta

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur
45 Years

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur
Pan - 3D (NL)
zondag 16.00 uur   
Pan - 2D (NL)

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

Keet & Koen
donderdag & vrijdag 13.30 uur   

zaterdag 13.00 uur   
zondag & woensdag 13.30 uur   

Hotel Transsylvanië 2 - 3D (NL)
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur   

Hotel Transsylvanië 2 - 2D (NL)
donderdag, vrijdag & zondag 11.00 uur

woensdag 13.30 uur   
De club van Sinterklaas en de 

verdwenen schoentjes

Programma 22 okt t/m 28 okt 2015
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info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

* U kunt ons dag en nacht bereiken.
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon: 072-5053009

Uitvaartverzorging

Groot

Zo veel kaarten, zo veel belangstelling,  
zo veel medeleven, zijn voor ons een enorme 
steun en troost geweest na het overlijden van 
mijn vrouw, onze moeder

Agaat Duinmaijer - Rietveld

Wij willen u hiervoor heel hartelijk danken.
  
                                      Gerard Duinmaijer
                                      en familie

Uitgeest, oktober 2015

Uitvaartverzorging

U kunt mij 
dag en nacht 

bereiken
072-5055740

0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke 
 met stijl en respect

Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

TE HUUR
Garageboxen 

Lindenlaan en
C.F. Smeetslaan (Ambassadeur)

€99,50 per maand
 

Voor informatie:
Cambium Vastgoed & Parkings bv

info@cambiumvastgoed.nl
tel. 072 502 4060

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om service
                            gaat
Tel. (0251) 245454
www.gasservice.nl

DAKBEDEKKINGEN  • DAKISOLATIE
LOOD- EN ZINKWERKEN Tel. 0251-242315 - Mobiel 06-53175889

Ongedierte bestrijding 
Zandvliet

Voor al uw ongedierteoverlast o.a. spinnen, 
zilver-papiervisjes, bedwantsen, vliegen, wespen, 

muizen, ratten etc. etc.
Bel 0251-242233 / 06-12756257

(ook voor tuinonderhoud) www.jaapzandvliet.nl

Te koop:
Yipeeh meisjes fi ets met zij-
wieltjes 35,-. Versterker Bo-
schmann + Woofer 800 watt 
in kist 75,-. Tel. 06-14630379
Te koop:
Camping bedje 15,- kas-
je met afst. bed. Voor cal. 
dig. 25,-. Tel. 0251-238240
Gevraagd:
Handboek voor de gita-
rist, stap voor stap leren be-
spelen. Sidwell, jason. Is-
bn: 978-90-230-1320-4. Prijs, 
notk. Tel. 0251-247359

Gevraagd:
Wie maakt mij blij met oude ko-
pen? Ik maakt er mooie dingen 
mee Liefst grote maten maar al-
les is welkom. Tel. 0251-315963
Gevraagd:
Alles uit de Tweede Wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Gevraagd:
Gratis haal ik bij op com-
puters, stereo’s, radio’s, 
accu’s en stroomdra-
den. Tel. 06-50539395
Te koop:
Zomerautobanden, 5 st. 
165/65-r13 i.z.g.st. 2 st. 
Met nog 6 mm. Profi el. Voor 
bijv. Ford ka. Vr.Pr €100,- 
Tel. 06-13109498
Te koop:
1 pr. z.g.a.n. bruine boots 
mt 39 van 99,- voor  20,-
. 1 pr. nw. beige lage schoe-
nen mt 39 van 195,95 voor 
50,-. Tel. 0251-653307

Gevraagd:
Verzamel oude houten schaat-
sen van plaatselijke sme-
den ook medailles en vaan-
tjes van toertochten op de 
schaats Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in 
en verkoop. Tel. 0255-755557
Te koop:
Stoelen 12,- en bijpassen-
de eettafel 60,- totaal 10 stoe-
len. Tel. 06-44604915
Te koop:
Nieuw leuke Jan van Haas-
teren puzzel 1000 stuk-
jes 14,-. Tel. 06-30303007
Gezocht:
Hoge prijs geboden voor speel-
goed van voor 1960. De-
fect geen bezwaar. Wilt u al-
leen de waarde weten, bel 
even. Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek 
naar laptops, notebooks en 
computers. Tel. 06-84613045

Gevraagd:
Wij zijn op zoek naar nog 
bruikbare spullen , we ha-
len alles gratis bij u op, op-
brengst gaat naar goed 
doel. Tel. 06-29974982
Te koop:
Z.g.a.n. 1 gordijn 230 l: 135 
br: kl: mooi bruin beige zand 
terra gemeleerd+ toebe-
horen- geheel compleet 
155,-.  Tel. 06-21921738
Te koop:
Z.g.a.n. 1 vitrage wit 230 l: 
145 br: +1 gebogen meta-
len rail + 24 runnners + 24 
haakjes + 1 trekstang com-
pleet 75,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Bureaustoelmat/stoelmat 
Rillstab 97273 voor  vloerbe-
dekking 120x150 cm. Nieuw, 
nog in verpakking  35,- 
Tel. 0251-651860
Te koop:
Milwaukee reciprozaag, 
is werkend te zien, prijs 
125,-.Tel. 06-14630379

Gevraagd:
Verzamelaar zoekt pas-
tel servies van Petrus Re-
gout, uiteraard tegen be-
taling. Tel. 06-22158579
Te koop:
Ns dagkaart 1 dag reizen 
door ned voor 1 pers gel-
dig t/m 25 okt 2015. 
Tel. 06-30303007
Te koop:
2 ingelijste Cor van Heeck aqua-
rel tulpen 1979. Samen 375,-. 
Tel. 0251-653666

Te koop:
Een grijze metalen hoogsla-
per van ikea, goede staat. 
U kunt hem ophalen voor 
60,-. Tel. 0251-650654
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek 
naar laptops, notebooks en 
computers. Tel. 06-84613045

Te koop:
15 Keller keukenkastjes wit, 1 
jaar gebruikt, totaal, 495,-. Tel: 
06-19863471/06-30870226

Te koop:
Mooie himmola sta op stoel met 
elektrische voetenbank, kleur 
lichtbruin/beige. 375,- . Bezor-
ging mogelijk. Tel. 06-19030305
Te koop:
Teakhouten voordeur met 
glas 87,5 x 210 cm, prijs 
30,-. Tel: 0251-235413
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Kerk in Beweging:
Het leven van Maria in 
muzikale voorstelling
Uitgeest - Zaterdag 24 okto-
ber is er in de parochiekerk 
aan de Langebuurt iets bij-
zonders te zien en te horen! 
In deze Maria-maand is drs. 
Jos Van Steen, pastor eme-
rita, te gast. Van Steen ver-
plaatst zich in een boeiende 
voorstelling van een uur in de 
persoon ‘Maria’, de moeder 
van Jezus. Haar leven, haar 
twijfels, haar keuzes, haar 
kracht. 
Het is een prachtig verhaal 
dat wordt verteld, begeleid 
en verklankt door pianist An-
nelies Komen. 

De viering van Kerk in Bewe-
ging begint om 19.00 uur, de 
toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage is welkom. 
Na afloop is er koffie en thee 
in parochiehuis De Klop.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De Stichting Hertenpark Uitgeest is  24 maart 1964 opgericht. Deze stichting be-
heert met uitsluitend vrijwilligers het park nabij het station van Uitgeest. De foto laat zien dat 
de herten onbezorgd in het nazomer zonnetje heerlijk liggen te genieten. Foto en tekst: Ger 
Bus

Robbert Brouwer loopt 
marathon voor KiKa

Uitgeest/Heemskerk  - 
Robbert Brouwer uit 
Heemskerk is student in 
Rotterdam, zeilinstruc-
teur bij Zeilschool - Boot-
verhuur “Het Uitgeester-
meer” en fanatiek hard-
loper. Hij heeft in 2014 de 
marathon van Rotterdam 
gelopen en gaat nu de ma-
rathon van New York lopen 
op 1 november. Hij doet dit 
om geld op te halen voor 
KiKa (Kinderen Kankervrij, 
www.kika.nl). Hieronder 
vertelt hij meer over wat 

hij wil bereiken en waar-
om.

‘Ik ben een groot fan van 
hardlopen; eerder dit jaar 
heb ik de halve marathons 
van Den Haag  en van Haar-
lem gelopen en in 2014 de 
Rotterdam Marathon. Sinds-
dien kreeg ik sterk het ge-
voel: hoe fantastisch zou het 
zijn om mijn hobby te gebrui-
ken om bij te dragen aan on-
ze maatschappij en tegelij-
kertijd een fantastische erva-
ring op te doen. Daarom heb 

ik mij opgegeven om voor Ki-
Ka de New York Marathon te 
lopen en minstens 6000 eu-
ro op te halen. KiKa heeft 
als doelstelling om de gene-
zingskans van kinderen met 
kanker van 75% naar 95% 
te krijgen voor 2025. Ik geef 
mijn volle support aan dit 
doel en daarom ben ik trots 
dat ik een bescheiden bijdra-
ge kan leveren om KiKa te 
helpen hun doel te bereiken.
Waarom heb ik specifiek Ki-
Ka gekozen? Ik vind het echt 
fantastisch om met kinde-
ren te werken. In mijn jeugd 
ben ik vele jaren actief ge-
weest als scheidsrechter bij 
ODIN’59 en ik ben 10 jaar 
werkzaam bij Zeilschool – 
Bootverhuur “Het Uitgeester-
meer” als zeilinstructeur bij 
jeugdcursussen (onderdeel 
van Watersportcentrum Uit-
geest). Dat heeft mij enorm 
aan het denken gezet: kin-
deren moeten vrij en onbe-
vangen kunnen spelen en 
sporten; niet in een zieken-
huis liggen. Dat motiveert mij 
enorm om deel te nemen aan 
de New York Marathon en 
hopelijk een flinke som geld 
op te halen voor KiKa!
Momenteel heb ik al bijna 
6400 euro opgehaald door 
bijdragen van mijn vrienden, 
familie, verschillende ac-
ties en door mijn hoofdspon-
sor: ‘Watersportcentrum Uit-
geest’. Mijn doel is dus al be-
reikt, maar hoe meer geld wij 
binnenhalen voor KiKa, hoe 
beter!’
 
Als je Robbert wilt spon-
soren, neem een kijkje op: 
www.runforkikamarathon.nl/
robbert-brouwer.

Boekenbal Molenhoek 
groot succes

Uitgeest - Vlak voor de 
herfstvakantie werd de Kin-
derboekenweek op de Mo-
lenhoek afgesloten met het 
jaarlijkse boekenbal. Tradi-
tiegetrouw werden er in ie-
der lokaal leuke activitei-
ten en workshops voor groot 
en klein aangeboden. Rond-
om het nationale thema Raar 
maar waar wisten de leer-
krachten een verrassend pro-
gramma in elkaar te draaien. 
In de klas van juf Carla wer-
den robotten gestempeld ter-
wijl in de klas van meester 

Jan de meest uiteenlopende 
proefjes konden worden uit-
gevoerd. Meester Jasper had 
zijn lokaal omgetoverd tot la-
boratorium en gaf een uitge-
breid hoorcollege over het 
maken van tandpasta. Met 
behulp van een aantal toe-
hoorders uit het publiek werd 
flink wat tandpasta geprodu-
ceerd dat na afloop aan de 
studenten werd uitgedeeld. 
Het boekenwinkeltje in de 
aula deed goede zaken dus 
er zal deze vakantie flink ge-
lezen worden.

Professor Jasper maakte tandpasta met zijn studenten

Heel wat proefjes werden uitgevoerd in de klas van meester Jan
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Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

c91b6e91-af52-4d75-8baa-f90289f9788b.indd   1 19-10-2015   11:48:08

365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.
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Castricum - Gemengd zang-
koor Vocal Tour, een samen-
voeging van Vocal Choice en 
Tourdion, treedt op met als 
gast het herendubbelkwartet 
Phonation op zaterdag 31 ok-
tober. Aanvang: 20.00 uur in 
de Maranathakerk. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Concert in 
Maranathakerk

Castricum - Tussen maan-
dag 12 oktober 20.00 uur 
en zaterdag 17 oktober 9.15 
uur is ingebroken op de Kor-
te Brakersweg bij rijvereni-
ging Starrenburg. Wie infor-
matie heeft omtrent deze in-
braak wordt verzocht con-
tact op te nemen via 0900-
8844. Het registratienummer 
is 2015250235. 

Op zaterdag 17 oktober tus-
sen 18.40 uur en 22.30 uur 
heeft er een inbraak plaats-
gevonden in een woning aan 
de Raadhuisweg in Akersloot. 
Hier zijn diverse goederen 
weggenomen. Getuigen wor-
den gevraagd zich te melden 
via 0900-8844, procesnum-
mer: 2015250823. 

Diezelfde dag omstreeks 
21.10 uur kwam er een mel-
ding bij de politie binnen van 
een verdachte situatie bij een 
restaurant aan de Heereweg. 
Agenten waren heel snel ter 
plaatse en dachten een he-
terdaad te hebben. Maar het 
bleek om jongeren te gaan 
die verstoppertje aan het 
spelen waren.

Inbraken en 
verstoppertje

Regio - In Heiloo wordt in 
opdracht van Kennemerwo-
nen veertien appartemen-
ten voor jong volwassenen 
met een licht verstandelijke 
beperking gebouwd die met 
enige begeleiding zelfstan-
dig kunnen wonen. Het wor-
den driekamerappartemen-
ten, sociale huurwoningen 
dus er is recht op huurtoe-
slag. Afgelopen vrijdag is de 
bouw offi cieel gestart. 
Er zijn op dit moment nog 
twee woningen beschik-
baar. Om in aanmerking te 
komen moet de nieuwe be-
woner tussen de twintig en 
dertig jaar zijn, in bezit van 
een CIZ indicatie verstande-
lijk gehandicapt en een inko-
men/uitkering hebben. Voor 
informatie: www.zelfwonen-
heiloo.nl.

Twee te huur

Bronsschat Westfrisiaweg 
nu in Huis van Hilde

Castricum - Tot en met 25 
oktober heeft Huis van Hilde 
een primeur in huis: de bij-
zondere bronsschat van de 
Westfrisiaweg is te zien in het 
archeologiecentrum. Don-
derdag werd de archeologi-
sche vondst onthuld tijdens 
de opening van de Nationale 
Archeologiedagen. De schat 
is 2.800 jaar oud en bestaat 
uit vijftien bronzen voorwer-
pen en een vuurstenen sik-
kel. 
De schat werd ontdekt in ja-
nuari 2015, tijdens opgravin-
gen bij de Westfrisiaweg. De 
vondst bestaat uit drie gro-
te fi bulae (mantelspelden, 
die vanwege hun vorm ook 
wel ‘bril-fi bulae’ worden ge-
noemd), twee armbanden, 
een grote schijfnaald, een 
serie ringen en twee recht-
hoekige plaatjes met oogjes. 

Daarnaast is een vuurstenen 
‘sikkel’ gevonden. Dit soort 
sieraden wordt zelden ge-
vonden. Vermoedelijk zijn al-
le voorwerpen lichaams- en 
kledingversierselen. 
De bril-fi bulae en de schijf-
naald zijn gebruikt om kle-
ding mee vast te zetten. 
Waarschijnlijk zijn de bril-fi -
bulae uit Scandinavië geïm-
porteerd. De armbanden zijn 
of lokaal gemaakt of komen 
uit het zuiden. De raadsel-
achtige rechthoekige plaat-
jes zijn zeer zeldzaam; mo-
gelijk maakten ze deel uit van 
een halsketting. De bril-fi bu-
lae worden aan het eind van 
de late bronstijd gedateerd, 
rond 800 v. Chr. Ook de arm-
banden kunnen in die tijd 
worden geplaatst. 
Vuurstenen sikkels ko-
men zowel in de late brons-

tijd, als in de Vroege IJzer-
tijd voor. In de herfstvakantie 
is er een kinderprogramma 
met onder andere een enorm 

3D- kunstwerk van een op-
graving, knutselworkshops, 
rondleidingen, en een Arche-
oGame.

Akersloot - Elke dag wordt 
er volop genoten bij de fa-
milie Berghuis van een da-
tura, ook wel trompetplant 
genoemd die volop in bloei 
staat. De plant is uitgegroeid 
tot ruim twee meter hoog en 
voortgekomen uit stekjes. 
Het geheim? Tegen de winter 
voordat de vorst komt, wordt 
de plant gesnoeid tot onge-
veer een halve meter boven 

de grond. De plant overwin-
tert op een vorstvrije plaats 
en krijgt af en toe wat water. 
Datura behoort tot de nacht-
schadeplanten en is heel gif-
tig. Couperus beschreef in 
Oostwaarts de op Bali we-
lig bloeiende datura als de 
‘bloem der heksen’ vanwe-
ge het gif in de plant. Hoe 
dan ook, het is een blijft een 
plaatje.

Castricum - Op zaterdag 31 
oktober en zondag 1 novem-
ber gaan collega’s van het 
Jac. P. Thijsse College zich-
zelf afbeulen in het Limburg-
se land voor de slopende ze-
nuwziekte ALS. In totaal 22 
collega’s halen geld op en 
trappen en wandelen zich in 
het zweet om een zo groot 
mogelijke donatie te realise-
ren voor ALS. 
Zaterdag springen ze op de 
mountainbike of wandelen 
een fl ink aantal kilometers. 
Zondag wordt op de racefi ets 
de laatste 100 km afgelegd 
van de Amstel Gold Race 
route. Voor de wandelaars is 
er ook weer een pittig tra-
ject uitgezet. Elke deelnemer 
zoekt sponsors om zich voor 
minimaal 75 euro voor het 
goede doel. Bij verschillende 
collega’s van het JPT worden 
familieleden  of vrienden ge-
troffen door ALS en dit was 

de aanzet tot de organisatie 
van deze actie.
Wie wil hen ondersteunen? 
Dat kan door een donatie 
te storten via https://www.
alsacties.nl/team/jpt-fietst-
voor-als.

Themamiddag over veranderingen in zorg
Castricum - De geza-
menlijke ouderenbonden 
in Castricum houden op 
donderdag 29 oktober een 
themamiddag over de ver-
anderingen in de zorg. De 
bijeenkomst wordt gehou-
den in de Maranathakerk 
en begint om 14.30 uur.

Op 1 januari 2015 is er veel 
veranderd in de zorg. De ge-
meente is sindsdien, behal-

ve voor de uitvoering van de 
Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (WMO), ook ver-
antwoordelijk voor de on-
dersteuning aan zelfstandig 
wonende mensen met on-
der meer een beperking, een 
chronische ziekte, psychiatri-
sche problemen of dementie. 

De gemeente Castricum 
werkt hierbij met een Sociaal 
Team. Het Sociaal Team gaat 

met de inwoners in gesprek 
om samen te bepalen wat zij 
zelf of met hulp uit hun om-
geving kunnen regelen. En 
als dat niet lukt, dan wordt in 
overleg de zorg die nodig is 
georganiseerd. Voor veel ou-
deren is het niet altijd even 
duidelijk wat de veranderin-
gen voor hen betekenen. In 
de praktijk leven er veel vra-
gen, onder andere over in 
hoeverre er nog sprake is van 

‘maatwerk’, of er wel aan-
dacht is voor eenzaamheid. 

Vragen kunnen op 29 oktober 
beantwoord worden. Behalve 
de leden van de ouderenbon-
den zijn alle oudere inwoners 
van Castricum op 29 okto-
ber welkom. Voor vervoer 
kan eventueel worden ge-
zorgd: bel dan naar tel. 0251-
656013 van 26 tot en met 28 
oktober.
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HAZELNOOT of WIENERCAFE-Taart   €  6,95!!! 
150 gram roomborstplaat + 
roomboter amandelspeculaas-brokken   €  4,95
VAN mAANdAg TOT EN mET ZATERdAg:
BROOd van Bakkerij Kersens:
Wit of tarwe rond/ casino.
Volkoren/ korrel.
Waldkorn, vikorn, gildenkorn, piet’s- polder.
Zachte witte, tarwe en waldkorn kadetten
Krenten/ muesli bollen. 

Advertentie geldig t/m 31-10-2015

Banketbakkerij VERSTEEg
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

TEgEN INLEVERINg VAN dEZE AdVERTENTIE

✁✁

www.kookhuislimmen.nl
072-5055186

De lekkerste maaltijden gewoon bij u thuis 
bezorgd! O.a. saté van de haas, spareribs, 
wraps, maaltijdsalades en nog veel meer. 

Online bestellen en betalen met IDEAL. 
Wij bezorgen wo. t/m zo. van 17.00 tot 

21.00 uur in: Castricum, Limmen, Heiloo, 
Akersloot, Uitgeest en Egmond-Binnen

Rommelmarkt
Zondag 8 november 2015

Sporthal De Zien
te Uitgeest

van 11.30 tot 15.30 uur
Entree e 2,-

Kinderen gratis
0251-240557
0251-254067

E-mail:
annekezonn@hotmail.com

joke.jurriens@xs4all.nl

Grote overdekteBiedt zich aan

Huishoudelijke

hulp
met ervaring

Tel. 06-19089179

Zondag 
8 november

vlooienmarkt

in sporthal de Lelie 
in Akersloot.

(Kraam huren € 25,-
grond plaats € 20,-)

www.burodelang.nl

VERSPREIDNET

Ook 50-plussers zijn welkom!

SERIEUZE
BEZORGERS
GEVRAAGD

Voor info:
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

Voordelig geprijsd direct van Kwekerij
- Dak- en Leibomen -  Fruitbomen - Heesters - Coniferen - Vaste planten - Perkgoed

Open do. t/m za. 9.00 tot 17.00 uur. 
Krochtweg 6A   Heemskerk. Tel 06-53172110

Kwekerij
Hoveniersbedrijf
Gerard dam

Ook voor uw nieuwe bestrating, inclusief afvoeren bestaande bestrating en grond, aanschaf nieuwe 
tegels, stenen, trillen, bestraten vanaf e 65,00 per m2. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 06 - 531 721 10

Witte Uitgeest.indd   1 21-02-2012   14:12:19

Te koop:
Als nieuwe leren sta op 
stoel elektrisch met relax-
functie, kleur warm grijs. 
450 euro. Kan worden be-
zorgd. Tel. 06-14854903
Gevraagd:
Strijkpatroon kerstsymbolen in 
kruissteek. Tel: 0251-221909

Te koop:
Mooie meisjes fiets kl ro-
ze wielmt. 22” incl. lamp v 
en achter batt., bloemza-
del alles in goede staat vr. 
pr. 65,-. Tel. 0251-258096
Te koop:
Mooie bijna nieuwe lie-
bherr koel-vrieskast met twee  
vriesladen. 160 hg x 54 br x 
60 d. 150,-.Kan worden be-
zorgd. Tel. 06-84526073

Te koop:
Eettafel 90-1.80 cm. met uit-
schuifblad + 4 stoelen, ker-
senhout 250,-. Bijpassen-
de salontafel 60-1.20 ook 
met uitschuifblad 100,-. Al-
les z.g.a.n. Tel. 06-43460681
Te koop:
Per ongeluk verkeerd aan-
geschaft en af te halen voor 
7,50: AH Prepaid beltegoed 
van 10,-. Tel. 06-24389202
Aangeboden:
Gratis af te halen +/- 50 grind-
tegels 60 x 40. Uitsluitend op 
28 of 29 oktober. Tel. 0251-
652045/06-19101287
Te koop:
Velours atuomatten van Peu-
geot 5008, z.g.a.n. 40,-, 4 win-
terbanden op stalen velg, 
voor 4 bouten, 215/55 R16 
420,-. Tel: 0251-659459

Te koop:
Teakhouten voordeur met 
glas 87,5 x 210 cm, prijs 
30,-. Tel: 0251-235413

Te koop:
Herenfiets Giant Freerider 21 
versnellingen, in goede staat, 
prijs 95 euro. Tel: 0251-231515

Te koop:
Mooie meisjes fiets kl roze 
wielmt. 22” incl. lamp v en achter 
batt., bloemzadel alles in goede 
staat vr. pr. 65,-. Tel. 0251-258096
Te koop:
Als nieuwe leren sta op 
stoel elektrisch met relax-
functie, kleur warm grijs. 
450 euro. Kan worden be-
zorgd. Tel. 06-14854903
Te koop:
Mooie bijna nieuwe lie-
bherr koel-vrieskast met twee  
vriesladen. 160 hg x 54 br x 
60 d. 150,-.Kan worden be-
zorgd. Tel. 06-84526073
Te koop:
Rugsteun voor houten slee 
3,50 euro. Tel. 0251-248020
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Is er nog hoop voor 
erfgoedpark de Hoop?
Uitgeest - Uitgeest is een 
gemeente met grote land-
schappelijke en natuurwaar-
den. De PvdA maakt zich 
sterk voor het behoud van 
ons open en groene land-
schap. Dat landschap willen 
we koesteren. Het volbou-
wen van ons buitengebied 
om fi nancieel gezond te wor-
den is het kind met het bad-
water weggooien.
Toch dreigt dit laatste te ge-
beuren als de Raad op 29 
oktober akkoord gaat met de 
bouw van 60 recreatiewo-
ningen op Erfgoedpark de 
Hoop. Het RAUM (Recrea-
tieschap Alkmaarder en Uit-
geester Meer) denkt hiermee 
haar fi nanciële problemen 
op te lossen.
De doelgroep voor deze wo-
ningen zijn welgestelde Ne-
derlanders, die daar in het 
weekeinde gaan recreëren 
en dit tevens als beleggings-
object zien. Indien de bouw 
van deze woningen door-
gaat betekent dit een ernsti-

ge en onherstelbare aantas-
ting van ons open en groene 
landschap. Tevens wordt de 
poort open gezet voor verde-
re bebouwing rond het Uit-
geester meer.
Ons inziens wordt er in de 
toekomst al te veel beslag 
gelegd op het groene hart 
van Uitgeest door de (mo-
gelijke) komst van de ver-
binding A8-A9 en het opstel 
terrein voor de treinen.
Op deze ontwikkelingen is 
helaas de invloed van Uit-
geest beperkt, maar over 
de bebouwing rond het Uit-
geester meer kan onze Raad 
zelf beslissen.
We roepen daarom alle Uit-
geesters met een groen hart 
op om hun plaatselijke po-
litieke partijen duidelijk te 
maken om tegen dit plan te 
stemmen.  Dan is er weer 
hoop voor Erfgoedpark de 
Hoop.

Jelle Brouwer,
PvdA Uitgeest

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Fifty-Fit: 50+ gym op 
de donderdagmiddag

Uitgeest - Elke donderdag-
middag is een enthousias-
te groep 50-plussers ac-
tief aan het sporten (op mu-
ziek). Begonnen wordt met 
een warming-up. Verder ko-
men spierversterkende oe-
feningen aan de beurt. Er 

wordt gewerkt met diver-
se materialen, zoals een bal, 
een stok, gewichten, elastiek 
en diverse andere materia-
len. Er wordt ook aan de con-
ditie gewerkt, daarom wordt 
er na de pauze vaak een bal-
spel gespeeld. Een afwisse-

lende les, na afl oop verlaat u 
fi t en vrolijk de zaal. De les-
sen worden gegeven door 
twee deskundige en ervaren 
docenten.
De lessen worden elke don-
derdagmiddag van 13.30 tot 
15.00 uur gegeven in Dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 
5 te Uitgeest. Kosten 80 eu-
ro voor 30 lessen. Dit is voor 
een heel seizoen. De kosten 
worden aangepast aan het 
aantal lessen dat u gaat vol-
gen. Het seizoen loopt van 
begin september tot en met 
eind april.
Wilt u meedoen, maar weet u 
het nog niet zeker? U mag al-
tijd eerst een (gratis) proefl es 
proberen.
Wilt u meer informatie? Dan 
kunt u langskomen op het 
kantoor van de Stichting 
Uitgeester Senioren, op de 
1ste etage van Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5 te Uit-
geest of bellen: 0251-31 90 
20.

Cabaretier Jasper van 
Kuijk in De Zwaan

Uitgeest - Je neemt geen ri-
sico’s. Voor elke keuze die je 
maakt win je stapels informa-
tie in. Wie is die cabaretier? 
Wat doet ‘ie? Wat vonden re-
censenten van zijn voorstel-
ling? En als dat niet in het 
tekstje staat, zoek je online. 
Want je wilt wel weten wat je 
krijgt, toch? Het is tenslotte 
ook je vrije avond.
En door wat op zijn website 
staat krijg je het idee dat Jas-
per van Kuijk een talentvol-
le cabaretier is. Wint Came-
retten en krijgt het Stijgend 
Applaus Stipendium. Mooie 
recensies: scherp en actu-
eel, met een verhaal én om 
te lachen. Maar je weet ook 
wie die informatie op die si-
te heeft gezet. Dus zeker we-
ten doe je het nooit. Daarom: 
gewoon naar zijn voorstelling 
‘Onder de Streep’ gaan.
Deze voorstelling is op za-
terdag 31 oktober, aanvang 
is 20.15 uur. De toegangs-
prijs is 12,50,  Vrienden van 
de Zwaan Cultureel krijgen 

2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan 
de zaal (mits nog beschik-
baar), of via online reserve-
ring. Voor meer informatie en 
andere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cul-
tureel (www.dezwaancultu-
reel.nl).

Jasper van Kuijk (foto: 
Roel van Tour)

Wintergasten 
uit Siberië

Regio - Duizenden smient-
eenden vliegen 4000 kilo-
meter om de winter door te 
brengen in Nederland, on-
der andere in het Wormer- 
en Jisperveld. Ze komen 
hier voor rust en hun favo-
riete voedsel ‘gras’, dat volop 
in het veld aanwezig is. An-
dere wintergasten zijn grote 
zilverreiger, buizerd, blauwe 
kiekendief, torenvalk, wul-
pen, watersnippen, goudple-
vieren, kieviten, futen, meeu-
wen-, eenden- en ganzen-
soorten. 
Zondag 25 oktober kunt u 
ze allemaal tegenkomen tij-
dens een vaarexcursie met 
een gids van 14.00 tot 16.00 
uur. Reserveren bij bezoe-
kerscentrum De Poelboer-
derij in Wormer via 075-
6219100 of per e-mail be-
zoekerscentrum@poelboer-
derij.nl onder vermelding van 
naam, aantal personen en te-
lefoonnummer. Kosten 10 eu-
ro, kinderen 3 euro. Meer in-
formatie: www.poelboerderij.
nl  Afvaart bezoekerscentrum 
Poelboerderij, Veerdijk 106 
in Wormer. Op de foto een 
smient (foto: Larry Kef)

Besluit tot mega-basisschool 
op basis waarvan ?

Uitgeest - Via de ingezon-
den brief van de heer Du 
Long, twee weken gele-
den, vernam ik over de gro-
te plannen omtrent de in-
grijpende samenvoeging 
van het basisonderwijs in 
het dorpshart van Uitgeest. 
Eén grote basisschool die al-
le dorpsscholen zal gaan 
vervangen. Dat lijkt mij be-
hoorlijk ingrijpend. Het ver-
baast mij dan ook dat hier in 
de gemeenteraad al een be-
langrijk besluit over geno-
men is nog voordat de Uit-
geester bevolking iets is me-
degedeeld over deze plan-
nen, laat staan dat er moge-
lijkheid was voor commen-
taar en/of inspraak.
Op 29 september is een 
werksessie georganiseerd 
over de ontwikkeling van 
Uitgeest tot 2030. Dit was 
een mooie kans om plannen 
voor clustering te bespreken. 
Waarom is een dergelijk in-
grijpend besluit zo snel, zon-
der burgerraadpleging, ge-
nomen?
Als ik de beschikbare docu-
menten raadpleeg die ge-
publiceerd zijn rondom dit 
punt in de raadsvergade-
ring, wordt mijn bezorgdheid 

alleen nog maar groter. De 
enige ter zake doende bron  
van informatie die ik  aantrof 
betreft een onderzoeksver-
slag waar zelfs voor mijn le-
kenoog veel fouten in staan, 
het “Document Huisvesting 
basisscholen De Molenhoek, 
De Vrijburg, Binnenmeer”.
De vele getallen in dit docu-
ment die verkeerd zijn door-
berekend/niet kloppen dus, 
baren mij grote zorgen. De 
berekening van het over-
schot aan schooloppervlak 
bijvoorbeeld, klopt zelfs voor 
geen enkele van de gegeven 
benodigde schooloppervlak-
ken! De gegeven schoolspe-
cifi caties kloppen ook niet. 
En de aanbevelingen komen 
gewoon uit de lucht vallen. 
Ik kan ze niet afl eiden uit on-
derzoek en de (foute) bere-
keningen.

Ik vind het zorgelijk dat de 
gemeenteraad zonder raad-
pleging van burgers, schijn-
baar op basis van een slecht 
verslag vol fouten, zo’n be-
langrijk en onomkeerbaar 
besluit neemt.

Rolf Jager, Uitgeest. 
asmmusee@gmail,com

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.
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KERST 
VIER JE SAMEN.
BRUNCH

FUNCOOKING

BOURGONDISCHE KERST

CHRISTMAS BUFFET

KERSTDINER

BOWLING 

NIEUW! 
Kerst ShowKerst ShowKerst ShowKerst ShowKerst ShowKerst ShowKerst ShowKerst ShowKerst ShowKerst ShowKerst ShowKerst Show

BOEK NU VOOR EEN ONVERGETELIJK KERSTFEEST! 
Vraag de kerstbrochure aan of kijk op onze website www.bobs.nl

• Dagelijks vers gekoelde maaltijden

• Cateringservice

• Kookcursussen bij u thuis

• Workshops

Afhaaladres:
Populierenlaan 61
1911 BK Uitgeest

Correspondentieadres:
Koekoeksbloem 53
1902 GK Castricum

T. 06 199 619 44

info@kokenmetmico.nl
www.kokenmetmico.nl

Cor Zegwaard

T. 06 534 904 49

MICO visitekaartje 2015.indd   2 23-07-15   14:57

Afhaaladres: Populierenlaan 61 • 1911 BK Uitgeest • 06-53490449
info@kokenmetmico.nl • www.kokenmetmico.nl

Kijk op onze website of bel ons voor de mogelijkheden

• Dagelijks vers
 gekoelde
 maaltijden
• Cateringservice
• Kookcursussen
 bij u thuis
• Workshops

Geen tijd om te koken?

Geen zin om te koken?

Gezellig in huiselijke sfeer met vrienden 
koken en eten?

Een verjaardag vieren met iets anders aan 
gerechten dan gebruikelijk?

www.kokenmetmico.nl

MICO visitekaartje 2015.indd   1 23-07-15   14:57
www.kokenmetmico.nl

MICO visitekaartje 2015.indd   1 23-07-15   14:57

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 

op de Veluwe - Epe (Gelderland)
Beschrijving
Regi o :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

Ligging 
Te huur op het fraaie, rustig gelegen 
bungalowpark Rabbit-Hi ll-Epe in het 
bos- en heiderijke Epe / Nunspeet, 
met zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithi llepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren of via w.logtenberg@outlook.com

VRAAG NAAR DE
WINTERKORTING!

Bob, Sheila & Senna
Kees en Els Veldman

Max, Fleur & Liv Groot

Lieve Mama/
Oma Leentje,

Dikke kus 

GefeLiciteerd 
Met het behaLen 
van uw dipLOMa 
Medisch pedicure. 
wij zijn enOrM 
trOts Op u!!

Dikke kus 

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij:
Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 Castricum 
of opsturen naar: De Castricummer / Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden

Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website: 
www.castricummer.nl of www.uitgeestercourant.nl

12/13

Gratis kabaaltJEs wOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrwaarDEn:

- Eén bOn PEr wEEk
- Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, wOOnrUimtE Of aUtO's.
- Géén GOEDErEn En DErGEliJkE mEt EEn waarDE bOVEn DE e500,- 
- Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
- Géén wErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
- briEVEn mEt tE wEiniG POrtO wOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOmEn.
- altiJD PriJs VErmElDEn

wiJ kUnnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr sCHaDE 
Van wElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJUist 
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kUnnEn OP GrOnD Van HUn inHOUD, 
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, wOrDEn GEwEiGErD.

Te koop:
Schattige handgebreide ba-
byslofjes in de door u ge-
wenste kleur 7.50 p. p. 0-1 
jr. Tel. 023-2022931
Te koop:
Nw. Princess sandwich maker 
van  35,- voor  20,-. Nw. kook-
pan br.25 h.17cm €10,- z.g.a.n. 
wokpan.  Tel. 06-21921738
Te koop:
Nw. Schwarbach decou-
peerzaag + 2 z.zag zaag-
jes + 2 nw. extra koolbor-
stels 32.50 + 39 m. Nw. ver-
lengsnoer. Tel. 06-21921738
Te koop:
Z.g.a.n. zwart leren gevoerde 
heren winterjas, xl. Super kwa-
liteit 125,-. Tel. 06-10790056
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Open podium met muziek, 
literatuur en cabaret

Uitgeest - Zaterdag 24 okto-
ber is er weer een Open Po-
dium bij De Zwaan Cultureel. 
Voor de muzikale noot zorgen 
deze avond Paul van Buuren 
(accordeon, gitaar en zang), 
Annete Vogel (singersonwri-
ter), Edouard (Franse liedjes, 
gitaar en zang) en Avagard-
ner (rockband die de akoes-
tische uitdaging graag aan-
gaat).
De literaire noot wordt ver-
zorgd door Anouk de Wit, zij 
leest gedichten voor. Voor 
de humoristische noot zor-

gen Hassan el Rahaui (stan-
dup comedy) en Jasper Smit. 
Jasper zingt ‘gemene lied-
jes voor leuke mensen’. Over 
hele dikke vrienden, gemis-
te bussen, katten en de om-
gang met je ex. Met een gro-
te glimlach laat hij bomme-
tjes in liedjes-vorm afgaan. 
De zaal is open vanaf 20.15 
uur, de optredens beginnen 
om 20.30 uur. De toegang is 
natuurlijk ook vanavond weer 
gratis!
Meer informatie www.de-
zwaancultureel.nl.

Jasper Smit (Foto: Sanne Lagerberg Fotografie)

IJmond-Noord - Voedsel-
bank IJmond-Noord heeft 
het ‘groene certificaat’ ont-
vangen, een document dat 
wordt verstrekt wanneer de 
voedselveiligheid bij de or-
ganisatie in orde is. Voorzitter 
Huub de Kruijf nam het cer-
tificaat woensdagmiddag in 
ontvangst. 
Waren er tien jaar geleden 
nog maar 22 voedselban-

ken in Nederland, inmiddels 
zijn er 161 actief. Samen zor-
gen ze ervoor dat ongeveer 
100.000 monden gevoed wor-
den. Die toename was voor 
de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) in 
2011 aanleiding om de voed-
selbanken kritisch onder de 
loep te leggen en de voed-
selveiligheid zeker te stel-
len. Een 38 pagina’s tellend 

Groen Certificaat 
voor Voedselbank

Caroline van der Graaf (bestuurslid Voedselbank Nederland, 
rechts op de foto) overhandigde het certificaat aan Huub de 
Kruijf (voorzitter Voedselbank IJmond-Noord, links op de foto).

handboek moet de vrijwilli-
gers van de voedselbanken 
in het hele land duidelijk ma-
ken hoe ze op verantwoorde 
wijze te werk gaan. Van het 
schoonmaken van de loods 
en de vrachtwagen tot aan 
het hanteren van controle-
lijsten die geparafeerd moe-
ten worden, in het hele pro-
ces is continu aandacht voor 
de voedselveiligheid. 
Inmiddels hebben 108 van de 
161 voedselbanken in Neder-
land het ‘groene certificaat’ 
ontvangen. Jaarlijks zullen 
onaangekondigde inspecties 
plaatsvinden, zodat de voed-
selveiligheid ook in de toe-
komst gegarandeerd blijft. 
Wethouder Haydar Erol van 
Beverwijk sprak namens de 
betrokken gemeenten zijn 
waardering uit voor het werk 
van Voedselbank IJmond-
Noord. ,,Jullie helpen verspil-
ling tegen te gaan en de stil-
le armoede te bestrijden.’’ De 
wethouder maakt zich ook 
zorgen: ,,Kennelijk zijn onze 
voorzieningen ontoereikend 
om iedereen te laten mee-
doen in de maatschappij.’’ 
Op 11 december houdt Voed-
selbank IJmond-Noord sa-
men met leerlingen van het 
Kennemer College een gro-
te inzameling van voedsel 
bij zeven supermarkten. (Bos 
Media Services)

Een aandeel in elkaar

Meld u nu aan op rabobank.nl/beginnenmetbeleggen

Er wordt veel over beleggen gezegd. Van zeer optimistisch tot heel negatief.

Daarom organiseert Rabobank IJmond een avond over de zin én onzin van

beleggen. Zodat u zélf kunt beslissen of beleggen iets voor u is.

Bijeenkomst ‘Beginnen met beleggen’ op 2 november 2015

zodat u zelf
ontdekt 
of het bij u past.

Een eerlijk
verhaal 

over beleggen

Alles over de
zin en onzin
van beleggen

Zin en onzin van beleggen
Bijeenkomst Rabobank 2 november 2015
IJmond - ‘Beleggen? Dat is zo inge-
wikkeld.’ Of: ‘Het duurt zo lang voor 
je er voordeel van hebt.’ Mensen 
met spaargeld denken weleens aan  
beleggen, zeker nu de spaarrente re-
latief laag is. Maar onbekendheid en 
vooroordelen maken dat zij zich er 
niet verder in verdiepen. Terwijl het 
zinnig kan zijn een goede afweging 
te maken tussen sparen en beleggen.

,,De Rabobank wil geïnteresseerden 
graag helpen inzicht te krijgen in 
de zin en onzin over beleggen”, zegt  
Renny van Dijk-Groot, vermogens- 
manager Private Banking bij Rabobank 
IJmond. ,,We zien dat klanten wel in-
teresse hebben, maar moeilijk de stap 
durven zetten. Ze weten niet goed welk 
risico ze nemen en vragen zich af of de 
bank het niet allemaal mooier zal voor-
spiegelen dan het is. Dat is heel begrij-
pelijk, maar tegelijkertijd ook jammer. 
Beleggen kan een goede optie zijn voor 
mensen die spaargeld hebben waar zij 
niet op korte termijn over willen be-
schikken.”

Voor die spaarders organiseert de  
Rabobank vrijblijvende informatie-
avonden over beleggen. Rabobank 
IJmond houdt deze bijeenkomst op 
maandag 2 november 2015.  Aan de 
hand van stellingen, filmpjes, feiten en 
ervaringen krijgen bezoekers inzicht in 
de zin en onzin van beleggen. Geïnte-
resseerden kunnen zo in twee uur zelf 
ontdekken of zij beleggen een goede 
optie vinden voor hun spaargeld. 
Aanmelden kan via www.rabobank.nl/ 
beginnenmetbeleggen of via telefoon-
nummer (023) 513 35 00
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Weekend

Genieters!
Weekend

Genieters!

Appelsientje 
1 liter

halfzoet, 
sinaasappel of 

goudappel
pak

DEEN roombroodjes
doos 2 stuks

Unox knaks 
blik 11 stuks  

Milka chocolade reep
reep 87 - 100 gram

Heineken pils 30 cl.
krat 24 fl esjes

0.75

DEEN roombroodjes

0.75

0.75 0.75
kilo

0.75

Alvita bananen
kilo 

Deze acties zijn alleen geldig bij DEEN Uitgeest.
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Toneellessen van ‘Jong 
Talent’ weer van start

Uitgeest - Op donderdag 29 
oktober gaat het nieuwe sei-
zoen van Toneelgroep “Jong 
Talent” weer van start bij 
speeltuinvereniging Kinder-
vreugd in Uitgeest. Onder lei-
ding van Gerda Pie leren de 
kinderen in vijf maanden tijd 
de basisprincipes van het to-
neelspelen. Tijdens de eerste 
les, die om half zeven begint, 
worden de kinderen verdeeld 
over twee groepen. 

De eerste groep heeft elke 
woensdagavond les, van half 

zeven tot half acht. De twee-
de groep volgt op donderdag 

van zeven tot acht uur. Naast 
het leren van de stukken 
zal er, met behulp van aller-
lei opdrachten, ook regelma-
tig worden geïmproviseerd. 
Natuurlijk wordt er vaak ge-
lachen met elkaar en zeker 
niet om elkaar. Op het podi-
um speel je namelijk iemand 
die je eigenlijk helemaal niet 
bent. Zo acteer je bijvoor-
beeld een dokter, politieman 
of clown. Zelfs als je nog niet 
zo goed kan lezen, ben je van 
harte welkom, want toneel-
spelen doe je uiteraard zon-
der boekje. Opgeven kan bij 
Gerda Pie via 06-46191683.

Uiteindelijk zal er op zater-
dag 19 maart een spetteren-
de voorstelling worden ge-
geven voor familie, vrienden 
en andere belangstellenden. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website van de 
speeltuin, www.speeltuinuit-
geest.nl.

De column van Monique.....

Op de laatste dag van onze vakantie, besloten we nog iets toeristisch te gaan doen. 
In Amsterdam was het op dat moment Sail dus die optie lieten we snel varen. Geen behoefte 
om door de hoofdstad gedragen te worden door massa’s Piet Piraat. Hoewel de aanblik van 
zo’n gigantisch schip ook mij, als loodsdochter, een brok in de keel bezorgt. 
We besloten naar Alkmaar te gaan want er moest nog het een en ander ingekocht worden 
en er was ook Kaasmarkt. Het leek eeuwen geleden dat we met kleine kinderen keken naar 
zwetende en zwoegende kaasdragers. Dus dat pakten we meteen even mee.
Tot aan de Langestraat ging het goed, het was weliswaar druk maar we konden doorlopen. 
Eenmaal bij het Waagplein in de buurt veranderde dit. Stapvoets begaven wij ons naar de 
plek waar het allemaal plaatsvond. Wij zijn niet de kleinsten maar moesten moeite doen een 
glimp op te vangen van het spektakel. Het handelen en de oudhollandse muziek was alle-
maal ook nog eens te volgen op een scherm ter grootte van het Alkmaardermeer.
Verder zagen we vooral veel armen in de lucht met filmende telefoons. Twee kleine Fran-
se meisjes deden een poging naar voren te dringen maar de volwassenen, die makkelijk over 
hen heen konden kijken, waren niet van plan maar een centimeter opzij te gaan voor het 
grut. Teleurgesteld bliezen zij met ouders de aftocht.
Een Israelisch stel met drie minikoters pakte het anders aan en daverde dwars door de boe-
renkool naar voren, zich niets aantrekkend van zure gezichten.
Na een kwartier hadden we genoeg van de enorme drukte en baanden ons een weg terug. 
We pakten een terrasje waar onze buren zich beklaagden over de belachelijke drukte terwijl 
zij aardbeientaart bestelden met als overbodige toevoeging “die met aardbeien graag”.
Ik had inmiddels een pijnlijke blaar ontwikkeld dus zochten we een drogisterij om pleisters te 
kopen.
Daar stond een enorme rij bij de kassa terwijl de verkoopster aan een man, zo kaal als een 
biljartbal, in alle rust uitlegde welke shampoo hij het beste kon gebruiken.
Toen ze eindelijk achter de kassa plaatsnam riep ze aarzelend naar een jongere collega: “Ce-
cile, kun je effe komen helpen of…. ben je bezig?
Cecile had in haar rechterhand een fles parfum en spoot traag een laagje op een daarvoor 
bestemd kartonnetje, keek niet op of om en riep enigszins geïrriteerd: “Ik ben béézig!”
Misschien kon Cecile beter kaasdrager worden.

Monique Teeling

€Druk

WinterZien en griezelen 
bij de Zien met Halloween
Uitgeest - Het zwemseizoen 
is voorbij, de zwembaden zijn 
weer leeg, maar ook tijdens 
de wintermaanden is er ge-
noeg te beleven bij Zwem-
bad De Zien! Het gezellige 
haakcafe elke woensdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 
uur. Hier worden tips en trucs 
besproken én leuke werkjes 
gemaakt voor de Winterfair in 
kerstsfeer. De Winterfair zal 
plaatsvinden op het terrein 
van het zwembad op vrijdag 
11 december van 18.00 tot 
21.00 uur. Ook andere hob-
byisten en “crea bea’s” zullen 
aanwezig zijn om spulletjes 
te verkopen. Interesse om 
een kraam te huren? Sturen 
een mailtje naar evenemen-
ten@zwembad-dezien.nl.
Maar dat is nog niet alles! 

Ook Liefting Fit gaat door bij 
De Zien, drie keer in de week 
met bootcamps, te weten op 
woensdag (3x) en op vrijdag 
en zaterdag. Voor meer infor-
matie www.lieftingfit.com of 
de facebookpagina. 
Op 31 oktober kan de jeugd 
(8 tot 12 jaar) vroeg in de 
avond, zodra het donker is, 
komen griezelen bij de Zien 
met Halloween! In samen-
werking met Scouting Uit-
geest wordt het zwembad-
terrein omgetoverd tot een 
spookachtig gebeuren. Bin-
nenkort start de inschrijving 
én…vol=vol! Houdt de me-
dia, website www.zwembad-
dezien.nl en/of de facebook-
pagina goed in de gaten.
Dus ook in de winter; tot 
Zien(s) bij Zwembad de Zien!

Tinnen soldaatjes gieten en Nacht van de Nacht

Activiteiten voor jongeren 
in Fort aan den Ham

Uitgeest - Komend week-
einde vgeeft Fort aan Den 
Ham de jongeren de ruimte. 
Op zaterdag tussen 19.00 en 
22.00 uur is het de Nacht van 
de Nacht. Door bezuiniging 
op defensie zoekt men jon-
geren die in staat zijn om het 
fort te verdedigen. Ontdek 
het donkere fort, onderga de 
proef en kijk of je geschikt of 
ongeschikt bent voor deze 
moeilijk taak.
Open zondag tussen 11.00 
en 16.00 uur is het fort klaar 
voor het, altijd leuke, ouder-
wetse tinnen soldaatjes gie-
ten. Schilder je eigen soldaat 
of indiaan. Workshops sol-
daatjes schilderen lopen de 
hele dag.

Natuurlijk zijn er rondleidin-
gen door het fort, is de kanti-
ne geopend en zijn alle expo-
sities te bezoeken.
Entree voor de Nacht van de 
Nacht is 2 euro. Zondag nor-
maal entree.

Fort aan Den Ham behoort 
tot de Stelling van Amster-
dam en staat op de UNESCO 
werelderfgoed lijst. 
Het is gebouwd rond 1900 en 
de inrichting grotendeels be-
houden, gereconstrueerd en 
ingericht zoals in 1914.

Het fort ligt aan de Busch en 
Dam 13 langs het spoor aan 
de N203 tegenover De Kro-
kodil.
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Duin en Kruidbergerweg 2-6  
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45  
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
F  0255 - 530076
E info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld maakt deel uit van 
‘de Facultatieve Groep’.

Begraafplaats 
& Crematorium 
WEsTErvEldgeDeNKeN op WesterVelD

2 november 2015
Van 18.30 tot 20.00 uur is iedereen van harte welkom 
een kaarsje te branden ter nagedachtenis aan een  
geliefd persoon. een sfeervol verlichte looproute  
leidt u door het monumentale gedenkpark, waarbij  
u op verschillende plekken gedichten tegenkomt en  
kunt luisteren naar muziek.

voor wie steek jij een kaarsje op?
De Kro-NCrV verzorgt op 2 november een  
live-uitzending (Npo2, 18.45 uur) vanaf Westerveld.

U bent van harte welkom.

Gedenken op 
Westerveld

Op maandag 2 november van 18.30 tot 20.00 uur organiseert 
Begraafplaats & Crematorium Westerveld, Duin en Kruid-
bergerweg 2-6 in Driehuis een bijzondere gedenkavond.

,,Wij merken dat gezamenlijk herdenken iets is waar steeds meer 
behoefte aan is”, vertelt Carla Bosua, directeur van Westerveld. 
,,Het biedt troost samen herinneringen op te halen en te merken dat je niet alleen staat. Saamhorig, en toch heel intiem. Daarom 
organiseren wij nu ook dit jaar weer een gedenkavond, om iedereen de gelegenheid te bieden om een kaarsje te branden ter 
nagedachtenis aan een geliefd persoon.”

Iedereen is van harte welkom. Een sfeervol verlichte looproute leidt door het monumentale gedenkpark waarbij op verschillende 
plekken muziek te beluisteren is. Langs de route staan troostrijke gedichten.

De KRO-NCRV verzorgt op 2 november om 18.45 uur een live-uitzending op NPO 2 vanaf Westerveld. Het programma staat stil bij 
wat dierbaren hebben betekend en laten ze voortleven in verhalen en muziek van bekende Nederlandse artiesten.
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Schenktroost geeft medeleven 
een tastbare vorm

In de Torenstraat 38a in Castricum is sinds kort een nieuwe winkel 
gevestigd: Schenktroost. Deze hartverwarmende cadeauwinkel vol met ge-
luksbrengers, herinnerdingen, beelden, knuffels, mini-urnen, as-sieraden, 
troostchocolade en -koekjes, kaarten met mooie teksten, boeken, prenten-
boeken, persoonlijke troostgeschenken en meer is open op donderdag, 
vrijdag en zaterdag. Op de overige dagen kan men de troosttafel huren en 
worden hier lunches, creatieve workshops en lezingen georganiseerd. 

De Creatieve Wieven gaan workshops geven aan mensen die met verlies en rouw 
te maken hebben. Samen wordt bijvoorbeeld een plaid gemaakt van kledingstuk-
ken van een overledene. Of een gedenkdoosje, een kussentje; kortom iets tast-
baars om de herinnering aan een dierbarelevend te houden. Er is ook een assorti-
ment van mini-urnen aanwezig. Het is bovendien mogelijk een wens uit te spreken 
en Schenktroost gaat op zoek naar een gepaste urn. Maar ook voor mooie cadeau-
tjes kan men bij Schenktroost terecht. Voor meer informatie: www.schenktroost.nl.

Een hartverwarmende cadeau-
winkel vol troostgeschenken 
die verlichting kunnen brengen 
in tijden van verdriet. 

Wij zijn open op: 
do en vr van 09.30 – 17.30 uur
zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Torenstraat 38a  Castricum
schenktroost.nl

Uitvaartverzorging

Groot

Stetlaantje 1
1906 AN Limmen 
Tel.: 072-5053009 

E-mail: info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

Wij zijn Ton en Mieke Groot Al jaren bieden 
wij u de zekerheid 
voor een waardig  
afscheid en een 
stijlvolle verzorging. 

Geen standaard 
begrafenis of
crematieplechtig-
heid, maar een 
afscheid in de geest 
van de overledene 
en nabestaanden.

Als kleine
onderneming zijn
wij flexibel en
kunnen inspelen op 
al uw persoonlijke 
wensen en kunnen 
innovatieve
oplossingen
aanreiken om uw 
uitvaart nog
persoonlijker te 
maken.

Geen standaard 
uitvaart, maar een 
afscheid waarmee 
recht gedaan wordt 
aan de overledene.

Voor Uitgeest ,  Akersloot en omgeving

24 uur per dag:  
06-20822260 

www.lumenuitvaart.nl

b e t r o u w b a a r  e n  b e t r o k k e n

Lumen uitvaart voor een 
betrokken en stijlvolle 

begeleiding van de uitvaart
Lumen betekent licht. Licht kan 
een gids zijn, het kan verwar-
men, het kan verhelderen. Op 
een heldere, verwarmende ma-
nier begeleiden Joan, Annet of 
Lisette, de uitvaartbegeleid-
sters van Lumen uitvaart, in de 
dagen tussen overlijden en de 
uitvaart. 

,,Daarbij vinden wij het van belang dat de mensen die achter blijven de rust, ruim-
te en vrijheid krijgen om bewuste keuzes maken. Als u bewust kiest zal het af-
scheid uiteindelijk passend zijn bij u èn bij degene van wie u afscheid moet ne-
men. Wij willen daarbij een gids en een volwaardige gesprekspartner zijn. Wij leg-
gen u de verschillende keuzes en de daarbij horende consequenties voor en hou-
den voor u het overzicht. Mocht een thuisopbaring niet wenselijk of mogelijk zijn 
dan kan men terecht in de Afscheidshuiskamer aan de Castricummerweg 4 in Uit-
geest. Deze sfeervolle huiskamer is 24 uur per dag toegankelijk. Hierdoor kunnen 
de nabestaanden wanneer ze maar willen in een rustige sfeer bij de overledene 
zijn. Het is bovendien mogelijk om, ook als de gezondheid nog goed is, een koste-
loos en geheel vrijblijvend gesprek aan te vragen waarin de uitvaartwensen kun-
nen worden besproken. Naar aanleiding daarvan worden de wensen op papier 
gezet en kan een kostenindicatie worden opgesteld. Lumen uitvaart is 24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar op 06-20822260, zie ook www.lumenuitvaart.nl.
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De zekerheid van een waardig afscheid

• Zorgvuldige en persoonlijke begeleiding
• Gratis informatie en advies

Geen standaard begrafenis of crematieplechtigheid, maar een stijlvolle 
uitvaart in de geest van de overledene en van de nabestaanden.

Onze dienstverlening is niet regionaal gebonden, nabestaanden 
geven zelf aan waar de opbaring, een dienst in een kerk of gebouw, 
de begrafenis of crematie zal moeten plaatsvinden.

Wij bieden u ook de gelegenheid om al uw wensen en vragen 
persoonlijk van te voren te bespreken en te registreren. 
Onze medewerkers zijn graag bereid om u te adviseren over: 
begrafenis, crematie, wilsbeschikkingen, verzekeringen en codicillen.

Als we u aan het denken hebben gezet en u wilt meer informatie 
hebben, neemt u dan contact met ons op.

Ook kunt u informatie vinden op onze 
website: www.djuitvaart.nl
E-mail: info@djuitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar:
0251-234518 / 0251-651376

Uitvaartcentra
• Anthonie Verherentstraat 6 te Heemskerk
• Dorpsstraat 113a te Castricum

Kies voor een 
uitvaartondernemer 
die beschikt over het 
Keurmerk Uitvaartzorg. 
Dan weet u zeker dat u 
kiest voor kwaliteit.
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Een met zorg uitgevoerde uitvaart hoeft niet duur te zijn. Na het 
overlijden bieden wij u persoonlijke hulp voor de regeling en uit-
voering van de uitvaart. Wij werken met uitvaarten vanaf € 1.575,-. 
In samenspraak met de nabestaanden wordt de uitvaart geheel in 
stijl en naar wens van de overledene en nabestaanden verzorgd. 

In een geheel vrijblijvende voorbespreking kunnen wij u informatie 
geven over de verschillende mogelijkheden binnen de uitvaart en 
gelijktijdig een kostenindicatie geven. Wij kunnen voor iedereen de 
uitvaart regelen, ongeacht bij wie u bent verzekerd of een lidmaat-
schap heeft. U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 
06-11536587 of kijk op onze website: www.uvdf.nl

Ook rouwwerk bij 
Belinda’s Bloemenkiosk

Belinda’s Bloemenkiosk, te vinden bij winkel-
centrum Geesterduin,  verzorgt ook prachtig 
rouwwerk voor overleden dierbaren. 

,,Wij vinden het belangrijk om mooi bloem-
werk te verzorgen voor uw dierbaren”, 
vertelt Belinda. ,,Dit kan al met een eenzijdig
gebonden boeket, een gestoken Biedermeier
of een mooi stuk voor op de kist. Voor elke 
prijsklasse maken wij er iets moois van. Ook de 
linten worden door onszelf bedrukt. Het is fijn 
om voor de mensen, die vaak al jaren bloemen 

bij ons kopen, iets moois te 
kunnen maken. Wij bezorgen 
aan huis of bij verschillende 
rouwcentra waar wij de sleu-
tel van hebben. Het is mogelijk 
het rouwwerk in de kiosk te 
bestellen of ik kom desgewenst 
bij u thuis om alle wensen te 
bespreken.” Bel voor meer in-
formatie 06-12359052.

www.belindasbloemenkiosk.nl
Winkelcentrum Geesterduin

Belinda’s Bloemenkiosk, te vinden bij winkel-
centrum Geesterduin,  verzorgt ook prachtig 
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werk te verzorgen voor uw dierbaren”, 
vertelt Belinda. ,,Dit kan al met een eenzijdig
gebonden boeket, een gestoken Biedermeier
of een mooi stuk voor op de kist. Voor elke 
prijsklasse maken wij er iets moois van. Ook de 
linten worden door onszelf bedrukt. Het is fijn 
om voor de mensen, die vaak al jaren bloemen 

bij ons kopen, iets moois te 
kunnen maken. Wij bezorgen 
aan huis of bij verschillende 
rouwcentra waar wij de sleu-
tel van hebben. Het is mogelijk 
het rouwwerk in de kiosk te 
bestellen of ik kom desgewenst 
bij u thuis om alle wensen te 
bespreken.” Bel voor meer in-
formatie 06-12359052.
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Jaimie sluit wegrace-
seizoen positief af

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus is in het Nederlands 
kampioenschap supercup 
600 in Assen in een manche 
in de top tien geëindigd. In 
beide manches startte Jaimie 
goed en begon in de top tien. 
In de eerste manche eindigde 
hij elfde, de tweede manche 
was goed voor een negen-
de plaats. Zondag was het 
koud in Assen en omdat de 
banden moeilijk op tempera-
tuur konden komen, was het 
erg verraderlijk op het asfalt. 
Jaimie nam een hele goede 
start en kwam op een achtste 
plaats door de eerste bocht. 
Hij reed een prima wedstrijd 
maar kon niet helemaal vol-
uit gaan. Dit kostte hem een 
aantal posities waardoor hij 
in de eerste manche op een 
elfde plaats werd afgevlagd. 
Tijdens de tweede manche 

kwam hij goed weg, maar tij-
dens de eerste ronde verloor 
hij veel plaatsen omdat een 
andere rijder de controle over 
de motor verloor waardoor hij 
Jaimie naar buiten dreef. Aan 
het einde van de eerste ron-
de kwam hij op een twaalfde 
plaats voorbij, maar hij knok-
te zich in de daaropvolgen-
de ronden terug naar een 
negende plaats. Deze posi-
tie wist hij vast te houden tot 
over de finish.
Jaimie heeft zijn handteke-
ning onder het contract van 
Start Racing uit Nieuw Leu-
sen gezet. Jaimie zal binnen 
dit team de teammaat wor-
den van Ricardo Brink. Op 20 
oktober werd Jaimie aan zijn 
knie geopereerd en op 5 no-
vember zal de plaat, die dit 
jaar op zijn sleutelbeen is ge-
zet, eruit worden gehaald.

Open huis Chiropractie Castricum
Castricum - Op zaterdag 24 
oktober houdt Chiropractie 
Castricum de jaarlijkse open 
dag. De praktijk aan de Sta-
tionsweg 19 is van 14.00 tot 
17.00 uur geopend voor be-
langstellenden. Chiroprac-
tie Castricum is al ruim veer-
tien jaar gevestigd in Castri-
cum en heeft al talrijke klan-
ten geholpen bij het verbete-
ren van hun gezondheid. Sa-
men met drie collega’s werkt 
eigenaar Marty Cook vanuit 
een holistische, vitalistische 
en humanistische visie aan 
gezondheid en welzijn.
Marty vertelt: ,,Chiropractie 
richt zich op het zenuwstel-
sel en kan door het corrige-
ren van de wervelkolom er-
voor zorgen dat het zenuw-
stelsel beter functioneert. 
Dit gebeurt op een wijze die 
zacht, veilig en effectief is 
en waarbij gebruik gemaakt 
wordt van het zelfhelend ver-
mogen van het lichaam. Ver-
storingen of scheefstanden 
in de wervelkolom kunnen 
de werking van het zenuw-
stelsel belemmeren. Het ze-
nuwstelsel beheerst en co-

Castricum - Na het gro-
te succes vorig jaar wordt 
de actie ‘Handje Contant-
je’ herhaald. Op woensdag 
28 oktober valt er een zakje 
in de brievenbus. In dit zak-
je spaart men alle kassabon-
nen van de winkeliers van 
Dorpshart Castricum van de 
maand november. Wie vijf-
honderd euro bij elkaar heeft 
gespaard, vult naam en adres 
in, kruist de juiste maand aan 
en deponeert het zakje in de 
daarvoor bestemde bus in bij 
Deen Supermarkt, de Rabo-
bank of Kantoorboekhandel 

Handje Contantje gaat 
op herhaling

Laan.
Deze actie heeft een looptijd 
van twee maanden; novem-
ber en december. De kassa-
bonnen moeten allemaal uit 
dezelfde maand te zijn. Eind 
november worden de zak-
jes voor december verspreid. 
Zo maakt iedereen twee keer 
kans op vijfhonderd euro, 
een rijk gevulde winkelwa-
gen ter waarde van 150 euro 
of een van de andere prijzen, 
een aantal verassingsman-
den met waardebonnen van 
de winkeliers uit het Dorps-
hart Castricum.

Akersloot - ‘Niemand leeft 
voor zichzelf, niemand sterft 
voor zichzelf’; dat is het the-
ma voor de bijeenkomst 

Avonduur Avonduur op zondag 1 no-
vember. 
De cantorij vervult de rol van 
voorganger. In de PKN-kerk 
Dielofslaantje 4 in Akersloot; 
aanvang 19.30 uur.

Villa Henny Huisman verkocht
Bakkum - De villa van Hen-
ny Huisman, die al een paar 
jaar te koop staat, is verkocht. 
Een aantal jaren geleden was 
de vraagprijs nog 3.450.000 
euro. 
Maar er komt geen nieuwe 
miljonair naar Castricum en 
Henny is ook niet van plan 
het dorp te verlaten;  de villa 

is verkocht voor een prijs van 
1,6 miljoen euro aan dochter 
Nikke en schoonzoon Frank 
de la Croix van bed & break-
fast en restaurant Het Ruiter-
huys. 
Henny laat voor zijn vrouw 
Lia en hemzelf een kleiner 
huis bouwen iets noordelij-
ker op het terrein.

Castricum - Bij een hartstil-
stand telt iedere minuut. Di-
rect hulp bieden kan een le-
ven redden. Daarom organi-
seert EHBO-vereniging Cas-
tricum een cursus reanime-
ren en gebruik van de AED. 
Tijdens de cursus leert men 
een hartstilstand te her-
kennen, hoe een reanimatie 
wordt uitgevoerd en hoe men 
de AED daarbij kan gebrui-
ken. De cursus wordt gege-
ven op woensdag 18 novem-
ber van 18.30 tot 22.30 uur in 
het EHBO-lescentrum aan 
de Koekoeksbloem 55. Op de 
website www.ehbocastricum.
nl staat alle informatie over 
de cursus en een inschrijffor-
mulier. Voor meer informatie 
of aanmelding kan men bel-
len: tel.: 0251-651060 tussen 
19.30 uur en 21.00 uur.

Reanimatie 
met AED

ordineert alle organen en 
structuren van het mense-
lijk lichaam. Als het zenuw-
stelsel niet optimaal functio-
neert, kan het zelfhelend ver-
mogen van het lichaam afne-
men; de weerstand vermin-
dert en zo kan een ziektepro-
ces de kans krijgen zich te 
ontwikkelen. Met chiroprac-
tie blijft het zenuwstelsel zo 
gezond mogelijk, wordt het 
zelfhelend vermogen van het 
lichaam verbeterd om zo een 
optimale gezondheid te kun-
nen bereiken.” Tijdens het 

open huis zijn de chiroprac-
toren aanwezig om in een 
kort persoonlijk onderhoud 
te bekijken welke mogelijk-
heden chiropractie kan bie-
den. Aangeraden wordt hier-
voor te reserveren. Om 14.30 
en 16.00 uur vinden er korte 
lezingen plaats over gezond-
heid, welzijn en chiroprac-
tie. Tevens is er gelegenheid 
voor het gratis laten maken 
van een spierspanningsscan. 
Men kan voor de diverse pro-
gramma onderdelen reserve-
ren: tel.: 0251-651020.

Windnomade op Zanderij 
Castricum - Een kunstwerk 
zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats staat sinds kort 
langs het ‘Gedichtenpad’ op 
de Zanderij. Oud-huisarts 
van camping Bakkum, 

Erna Burks, strandt even met 
haar windnomade achter het 
strandvondstenmuseum. De-

ze windnomade is onderdeel 
van haar expositie in het mu-
seum. De windnomade heeft 
ze in 2009 voor het Oerolfes-
tival gemaakt, maar reist nog 
steeds door het land. De no-
made is zelfs in New York ge-
weest. Haar werk is van 25 
oktober tot 16 januari 2016 te 
bezichtigen.
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Wij bieden een uitgebreid leveringspakket van 
steunzolen aan voor:
- Confectieschoenen, uitvoering elegant of sportief;
- Wandelschoenen;
- Werkschoenen;
- Sportschoenen; specifieke zolen voor bijna iedere 

sport o.a.: • hardlopen of wandelen • voetbal  
• nordic-walking • tennis • badminton • squash  
• handbal • volleybal • basketbal • schaatsen  
• ijshockey • skating • skilanglauf • ski-alpin of 
snowboard.

Wij werken op afspraak, dus u kunt ons bellen: 
tel. 0251 82 83 78 Michael Ogertschnig.

Van Oldenbarneveldweg 1, 1901 KA Castricum

NIEUW GEOPEND IN CASTRICUM

Altijd al willen weten wat chiropractie inhoudt? 
Kom gerust eens kijken op onze 

JAArliJKse Open DAg
24 oktober 2015  van 14. 00 tot 17.00 uur.

De methode die wij gebruiken is zacht, veilig en effectief.
Als je zenuwstelsel niet optimaal functioneert kunnen zich de 
volgende problemen voordoen:

Hoofdpijn Menstruatiepijn
Lage rugpijn Moeite met ontspannen  
Vermoeidheid Gevoelens van onrust
Spijsverteringsproblemen Concentratieproblemen bij kinderen
Nek- en Schouderklachten  Duizeligheid

Programma:
14.00 – 17.00 uur: “Wat kan chiropractie voor mij doen?” 
 gratis kort persoonlijk onderhoud en 
 mogelijkheid tot het maken van een 
 spierspanningsscan.
14.30 en 16.00 uur: korte lezing (ong. 30 minuten).

U kunt reserveren voor deze sessies, tel. 0251-651020
Tot ziens op de stationsweg 19, 1901 AA  Castricum
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Akersloot - Hoveniersbedrijf Maarten Admiraal Tuinvorming 
bestaat tien jaar. In de periode 2005   2015 is het bedrijf van 
een eenmanszaak naar een organisatie met vier medewer-
kers gegroeid. Menig tuin in de omgeving is aangelegd of 
onderhouden door de enthousiaste medewerkers van Maar-
ten Admiraal Tuinvorming.
 
Eigenaar Maarten Admiraal ver-
telt: ,,Tijdens mijn schooltijd reed 
ik al in een Vespa-car met schof-
fel en snoeischaar naar al mijn 
klanten. Na mijn schooltijd ben ik 
direct voor mijzelf gaan werken. 
Al snel kon ik de klussen niet al-
leen aan en waren de eerste me-
dewerkers een feit. Ik kijk met 
veel plezier terug op deze mooie 
tijd.” Ook veel inwoners van Uit-
geest, het toenmalige woon-
adres van Maarten, kunnen zich 
de start van het bedrijf nog goed 
herinneren. De opvallend roze 
Vespa-car heeft vele kilometers 
in het dorpscentrum gereden en 
was daarmee een opvallende ver-
schijning. Inmiddels is het bedrijf 
verhuisd van Uitgeest naar de 
Boekel in Akersloot en is Maar-
ten Admiraal Tuinvorming in heel 

Noord-Holland actief. Maarten Admiraal: ,,Ik doe iedere dag wat 
ik het liefste doe en wij krijgen het nog steeds drukker. Ik zie de 
toekomst van het bedrijf rooskleurig in.” Het adres is Boekel 18, 
Akersloot, tel.: 06-23750198, www.maartenadmiraal.nl. Op de fo-
to: Maarten in zijn Vespa-car tijdens schoolgaande jaren.

Maarten adMiraal tuinvorMing

architectuur       aanleg       onderhoud

KuiPerSPad 7,
1911 aX uitgeest
06-23750198
Meer info: 
www.maartenadmiraal.nl

Beverwijkerstr.weg 72 | 1901 NK  Castricum | 0251 656285 | h.zijp@planet.nlBeverwijkerstr.weg 72 I 1901 NK Castricum I 0251 656285 I h.zijp@ziggo.nlBeverwijkstraatweg 72 | 1901 NK Castricum | 0251 656285
h.zijp@ziggo.nl | www.zijpstucadoors.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming 
viert 10-jarig jubileum



VERSPREIDNET
VOOR VAKKUNDIGE 

VERSPREIDING VAN FOLDERS
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl

 Bakkummerstraat 87
 1901 HL Castricum
 Telefoon 0251 - 65 23 15 
 info@loodgieterbleeker.nl
 www.loodgieterbleeker.nl

zonneboilers  C.V. en GAsserViCe  DAKWerKzAAMHeDen
sAniTAir/bADKAMers  riolerinG  GAs en WATerleiDinG

www.loodgieterbleeker.nl

• Verbouw, Nieuwbouw, Onderhoud
• Kozijnen, Ramen, Deuren, Glas
• Dakkapellen

Oude Haarlemmerweg 43 • 1901 ND  Castricum
Tel: 0251 - 671 222 / 06 - 22 22 81 87 • www.timmerbedrijfronlimmen.nl

Hans Marcker TiMMerMan
Voor al uw timmerklussen en kleine verbouwingen

tel: 06-10925757, Tulpenveld 194, 1901 LE Castricum

Schildersbedrijf

Voor al uw binnen- buitenwerk
Vraag naar een vrijblijvende o� erte. Castricum
Tel. (0251) 65 11 69 / Mobiel: (06) 101 20 790

Fred KoK
De Timmerman

H. Casimirstraat 44, 1901 TP Castricum
06 - 293 601 59  fredkok@hotmail.com

Bouwt naar de 
wensen van de mensen

Hoveniersbedrijf
Metzelaar
Voor aanleg en 

onderhoud van uw tuin
Tel. 06-17910940 

na 18.00 uur 0251-655283

Jantien Ranzijn & VDR v.o.f.
VERWARMING 
ONDERHOUD 
LOODGIETER  

DAKWERK 
ZINKWERK

BADKAMERS

www.wulp.nl
Castricummerwerf 94, 1901 RT Castricum, 

tel. 0251 - 670138, info@wulp.nl

Technisch installaties

www.wulpduurzaam.nl

ZONNEPANELEN
ZONNEBOILERS
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‘FC Uitgeest speelt goed.....’
Uitgeest - ,,FC Uitgeest 
speelt goed en ook oom Les-
ter’’, analyseert Jesper Half na 
afl oop van de wedstrijd koel. 
Jesper is 7 jaar en speelt in 
de F7 van FC Uitgeest. “Die 
anderen hadden niets in te 
brengen, wij waren gewoon 
veel beter en oom Lester 
heeft er mooi twee ingescho-
ten”. Zo is dat Jesper!

FC Uitgeest mocht weer eens 
het zoet van de overwinning 
smaken. 
Met een klinkende 5-0 over-
winning op ZAP uit Breezand 
deed de gastheer goede za-
ken en lonkt het team naar 
de bovenste plaatsen in de 
tweede klasse A, waarin Vel-
sen overigens rechtstreeks 
op het kampioenschap lijkt af 
te stevenen.

FC Uitgeest moest het zon-
dag doen zonder keeper 
Dave Davidson die als ge-
volg van een vervelende rug-
blessure enige weken aan 
de kant staat. Zijn vervan-
ger was Sven Koning en die 
klaarde de klus deze zondag 
bekwaam. Verheugend was 
de terugkeer in de basis van 
spits Lester Half. Dat ging ten 
koste van Joost de Jong. En 
ja..eerlijk is eerlijk, neef Jes-
per had vandaag alle reden 
om trots te zijn op oom Les-
ter want die speelde een pui-
ke wedstrijd.

Al na twee minuten had de 
spits keeper Farrell met even 
zoveel schoten op de proef 
gesteld en ZAP een forse 
waarschuwing gegeven voor 
wat ze vandaag konden ver-
wachten namelijk een ge-

Voor de tweede keer dit 
seizoen is Emile Sinnige 
verkozen tot speler van 
de wedstrijd. Het zegt 
veel over het sterke sei-
zoen dat Emiel tot nu 
toe meemaakt. Hij voelt 
zich thuis op de “tien” 
positie en scoort er als 
Jari Litmanen in zijn 
beste dagen lustig op 
los. Maar wel heel blij-
ven Emiel! Laat de ver-
gelijking met voormali-
ge Ajacied maar blijven 
bij goed voetballen en 
scoren. Gefeliciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler: 
Emiel Sinnige

dreven en op winst belust FC 
Uitgeest. 
Na nog weer een paar goe-
de mogelijkheden voor Jor-
dy Duijn en Jorn Brouwer 
was het in de 14e minuut uit-
blinker Emiel Sinnige die be-
heerst scoorde na goed aan-
geven van Jordy Duijn. 1-0. 
ZAP kon daar niet veel te-
genover stellen. Het was FC 
Uitgeest dat de boventoon 
voerde. 
In de 35e minuut kwam de 
beloning. Een zogenaamd 
“gekraakt” schot van Sven 
de Wit viel binnen de zestien 
meter voor de voeten van 
Lester Half die onbarmhar-
tig uithaalde. 2-0, Vijf minu-
ten na de rust herhaalde hij 
het kunstje. Ditmaal ging er 
een mooie aanval aan vooraf. 
Een prima voorzet van Mike 
Olgers op Jordy Duijn die de 
bal panklaar legt voor Lester 
Half. Deze aarzelde geen mo-
ment en laat keeper Farrell 
kansloos. 3-0. 
Het mooiste van FCU moest 
toen nog komen. De in de 57e 
minuut mee geslopen  Emiel 
Sinnige ontwaart met de bal 
aan de voet enige vrijheid 
aan de rechterkant van het 
veld. Tegenstanders weten 
niet wat hij gaat doen want 
er is geen beweging terwijl 
een voorzet verwacht wordt. 
Emiel wacht nog steeds en 
dan op het moment dat men 
denkt aan ingrijpen haalt hij 
verwoestend uit. 
Het net trilt nog enige secon-
den na. 4-0. Wedstrijd ge-
peeld. I
n de 80e minuut is het ten-
slotte Mike Olgers die met 
een prachtige trap in de bo-
venhoek de eindstand be-

paalt op 5-0. Daar waar het 
de afgelopen weken nog wel 
eens misging met FC Uit-
geest klopte vandaag geluk-
kig eens alles. Met een prima 
resultaat als gevolg. 
Neef Jesper, gekleed in zijn 
kenmerkende FC Uitgeest 
trainingsoutfi t,  gaat maar 
weer eens met de bal spelen 
want later wil hij ook groot en 
sterk worden en…spits. Net 
als oom Lester. (De Afvallen-
de Bal)

FC Uitgeest: Koning, Put-
ter, Vrouwe, van den Hel-
der, uit den Boogaard, de 
Wit, Brouwer, Olgers, Half 
(de Jong), Sinnige (82e 
Smit), Duijn (76e Koedijk). Jeugdschaatsen bij 

IJsclub Uitgeest
Uitgeest - IJsclub Uitgeest 
organiseert dit jaar weer het 
Jeugdschaatsen voor de kin-
deren uit Uitgeest in de leef-
tijd van 7 tot en met 12 jaar. 
Het jeugdschaatsen wordt al 
zo’n 30 jaar georganiseerd 
door de IJsclub en is bedoeld 
om kinderen op een leu-
ke en speelde manier te le-
ren schaatsen. Hierdoor kun-
nen zij na één of meerde-
re seizoenen goed leren glij-
den en afzetten. Mochten wij 
deze winter dan weer ver-
wend worden met natuur-
ijs dan hebben zij een goe-
de basis om vooruit te ko-
men en kunnen zij misschien 
wel een mooie tocht maken 
door de polders in de omge-
ving. IJsclub Uitgeest werkt 
met een groep enthousias-
te vrijwilligers waarbij plezier 

voorop staat. Gestart wordt 
op zaterdagochtend 2 janu-
ari 2016 en in totaal zijn er 
12 lessen. Voor vervoer wordt 
gezorgd (vertrek 9:15 uur uit 
Uitgeest). 

Voor meer informatie en op-
geven kunt u terecht op 
www. i j sc lubu i tgee s t .n l /
jeugdschaatsen. Hier vindt u 
ook een inschrijfformulier.
Voor inschrijvingen of vra-
gen kunt u ook terecht bij: 
Vincent Rozemeijer, 06-
10920909 of e-mail: jeugd-
schaatsen@ijsclubuitgeest.
nl. Opgeven kan tot en met 
30 november met vermel-
ding van: naam, adres, te-
lefoonnummer, email adres, 
geboortedatum, geslacht en 
eventueel al behaald diplo-
ma.

Uitgeest - Zeevogels Vrou-
wen 1 heeft FC Uitgeest 
Vrouwen 1 laten zien wat ef-
fectief omgaan met kansen 
inhoudt. 
Waar FC Uitgeest na 20 mi-
nuten minimaal met 3-0 voor 
had moeten staan stond er 
na 22 minuten 0-3 op het 
scorebord, Zeevogels scoor-
de drie maal in 2 minuten. 

Waar in voorgaande wed-
strijden het missen van kan-
sen niet leidde tot puntverlies 
was dit ditmaal wel het geval. 
Keer op keer waren de spit-
sen van FC Uitgeest niet in 

staat om het 1 tegen 1 du-
el met de Zeevogels-keeper 
in hun voordeel te beslissen. 
Doordat Uitgeest in alle linies 
niet fel genoeg de duels aan 
ging werd veel onnodig bal-
verlies geleden waar Zeevo-
gels uiterst effectief van pro-
fi teerde. 
Van de 5 schoten op doel was 
het 4 keer raak. 
Gelukkig scoorde Lotte Smit 
vlak voor rust de 1-4 waar-
door er nog enig zicht gebo-
den werd op een goed resul-
taat.

De tweede helft begon FC 

Uitgeest voortvarend. Bin-
nen 10 minuten stonden er 
al weer 5 open kansen geno-
teerd maar geen goal. 
Na knullig balverlies schoot 
de linksbuiten van Zeevogels 
de 1-5 binnen. 

FC Uitgeest toonde in ie-
der geval aan over de nodige 
veerkracht te beschikken en 
zette vanaf het middenveld 
Zeevogels goed onder druk 
om te komen tot de aanslui-
ting treffers. 
Weer was het Zeevogels dat 
balverlies in de omschakeling 
afstrafte, 1-6. 

De sterk ingevallen Sophie 
Walsmit was alert bij een af-
geslagen bal en zorgde voor 
de 2-6. 
Uiteindelijk scoorde Zeevo-
gels nog de 2-7 en hiermee 
was de eerste nederlaag van 
dit tot nu toe zo succesvolle 
seizoen een feit. 

Positief punt van deze wed-
strijd was dat vooral de mid-
denvelders zeer effectief 
vanuit hun taak hebben ge-
speeld, vandaar dat invalster 
Nancy Walsmit (zie foto) tot 
woman of the match is geko-
zen.



Tablet Café
Castricum - Enthousiast 
over de tablet/iPad? Wie er 
meer van wil weten of over-
weegt er één aan te schaf-
fen, kan naar het Tablet Ca-
fé gaan. De toegang is gratis. 
Het Tablet Café wordt ge-
houden in het leescafé van 
de bibliotheek Castricum van 
14.00 - 16.00 uur op vrijdag 
30 oktober. 

Harmonie Excelsior 90 jaar
Limmen - Zaterdag 31 ok-
tober wordt tijdens een vie-
ring in de Corneliuskerk stil-
gestaan bij het negentigja-
rige bestaan van  Harmo-
nie Excelsior. In de loop der 
jaren is het gezelschap ge-
groeid tot een volwaardig or-
kest met zo’n vijftig leden on-
der leiding van Liesbeth Zon-
neveld. Om dit te vieren werd 
vorig jaar al de Limmen Mu-

sic Night georganiseerd. Nu 
wordt de viering opgeluisterd 
met muziekstukken. Aan-
vang van de viering is 19.00 
uur, maar al voor de dienst 
zal er gemusiceerd worden. 
Tijdens de viering wordt ook 
stilgestaan bij de actie voor 
de Voedselbank; het inzame-
len van houdbaar voedsel zo-
als rijst, pasta, blikken soep 
et cetera.

Hee fi etsendief!
Castricum - Deze tekst en 
een paar priemende ogen 
zijn te zien op meerdere plek-
ken bij het Castricumse stati-
on. Sinds kort hangen er de-
ze posters die fi etsendieven 
op andere gedachten moe-
ten brengen. 
Verschillende gemeenten 
gaan hiertoe over nadat in 
Engeland bleek dat zulke 
posters daadwerkelijk effect 
hebben. Wie zich bekeken 

voelt, zal minder gauw iets 
strafbaars doen, zo bleek. En 
wat natuurlijk ook helpt: op-
lettendheid van voorbijgan-
gers. De politie en de BOA¹s 
(buitengewone opsporings-
ambtenaren) letten extra op 
en vragen inwoners dat ook 
te doen. Bel de politie bij ver-
dachte situaties. Kort gele-
den zijn er nog twee jeugdi-
ge fi etsendieven opgepakt bij 
het station.

Pleegg� in in de bloemetjes
Castricum - Wethouder Es-
ther Hollenberg zette vorige 
week woensdag een van de 
bijna twintig pleeggezinnen 
in de gemeente in de bloe-
metjes. Daarmee vestigde ze 
de aandacht op het bijzon-
dere werk dat pleeggezin-

nen doen, maar waarvan ze 
zelf vaak vinden dat het heel 
vanzelfsprekend is. Daarom 
stuurde de gemeente deze 
week   de Week van de Pleeg-
zorg   aan alle pleeggezinnen 
een bedankbrief met een ca-
deaubon als kleine attentie. 

Drumworkshop voor brusjes
Castricum - Een groepje 
kinderen heeft zondag 11 ok-
tober genoten van een drum-
workshop in het kader van 
een ‘Brusjesdag’. Een dag 
voor alle broertjes en zusjes 
met een bijzonder broertje of 
zusje. Brusjesdagen worden 
regelmatig door de Stich-
ting Thuiszorg Gehandicap-
ten voor kinderen uit de regio 
georganiseerd. 
De fi jne kneepjes van het 
drummen hadden de deel-
nemers al snel onder de knie! 
Belangeloos werd de work-
shop verzorgd door Joey Spij-
ker van Spijkerdrums uit Lim-

men. De workshop is voort-
gekomen uit het tapasbuf-
fet dat in maart van dit jaar 
in het gemeentehuis geor-
ganiseerd werd door Welzijn 
Castricum in samenwerking 
met de gemeente. Tijdens het 
buffet werden deals tussen 
vrijwilligersorganisaties en 
bedrijven gesloten om elkaar 
te versterken.
Ook fotograaf Nico Lute uit 
Castricum sloot een tapas-
deal: hij heeft foto’s gemaakt 
van de deelnemers aan de 
drumworkshop en verzorgde 
daarmee een mooie herinne-
ring aan een leuke middag.

Richard komt op de radio
Castricum - Eigenaar Ri-
chard Groot van strandpa-
viljoen Deining in Castri-
cum aan Zee is vrijdagavond 
te gast in het ondernemers-
programma Noord-Holland 
in Bedrijf op Castricum105. 
Carry Bakker en Jolanda 
Schoenmaker spreken met 
Richard en draaien ook zijn 
muziek. Te horen is dat dit 
bedrijf onlangs werd verko-
zen tot beste strandpaviljoen 
in 2015. De onderneming 
maakt nu ook kans op de titel 
‘Leukste restaurant van 2015’. 
Verder komt ter sprake de 
deelname van Richard aan 
de projectgroep ‘Zee aan Zee 
visie’, evenals bijvoorbeeld de 

ontwikkelingen van duinen, 
bos en strand, het unieke 
karakter van het strand van 
Castricum en de aankomen-
de verbouwing voor Deining. 
Ontwikkelingen en trends in 
de branche passeren de re-
vue en wat hebben Black 
Bastards en de zaterdag-
avond met elkaar gemeen? 
Castricum105 presenteert 
Noord-Holland in Bedrijf ie-
dere vrijdag tussen 19.00 uur 
en 20.00 uur. De herhaling 
volgt zondag tussen 19.00 en 
20.00 uur. Het ondernemers-
programma is een coproduc-
tie van Castricum 105 en Ra-
dio 80, de lokale omroep van 
de gemeente Bergen.

Bakkum - Jim Bakkum zou 
wel met een programma op 
tv willen waarbij hij al pra-
tend een rondje door Bak-
kum loopt met een gast. Dat 
zei hij zondagavond in het 
programma Carlo¹s TV Ca-
fé. De Egmonder, die het Jac. 
P. Thijsse colllege bezocht in 
Castricum, heeft het momen-
teel druk met zijn rol als ver-
zetsstrijder Hugo in de mu-
sical Het meisje met het ro-
de haar. Hij werd als vijf-
tienjarige bekend door deel 
te nemen aan het talenten-
jachtprogramma Idols. Daar-
na volgde een stormachti-
ge carrière. Samen met Bet-
tina Holwerda kreeg hij zoon 
Lux en dochter Posy. Het ge-
zin woont in Naarden.

Rondje met 
Jim Bakkum

Castricum - Het Informatie-
steunpunt houdt  op woens-
dag 28 oktober weer een 
spreekuur in Geesterhage, 
achterin links achter de trap. 
Met de kracht van het zelf 
doen assisteert het ISP met 
problemen of vragen. Samen 
wordt gezocht naar oplossin-
gen. Het spreekuur begint 
om 15.00 uur.

Spreekuur ISP

Clinics voor mensen 
met een beperking

Regio - Op zaterdag 24 ok-
tober stelt badmintonclub 
het Vennewater in Heiloo 
haar hal van 14.00 tot 15.00 
uur beschikbaar voor men-
sen met een beperking om 

hen kennis te laten maken 
met deze manier van sport 
en bewegen. Meedoen kost 
drie euro per clinic. Aanmel-
den via sports4allheiloo@
outlook.com.

Castricum - Op zaterdag 
17 oktober omstreeks 17.50 
uur zag een politieagent op 
de Bizetstraat iemand rijden 
op een scooter en hield hem 
staande voor een contro-
le. Tijdens de controle bleek 
er een WOK-melding op de 
scooter te staan. Wok bete-
kent �wachten op keuren¹. 
Dit houdt in dat de scooter 
eerst in originele staat moet 
worden gebracht en opnieuw 
gekeurd dient te worden. 
Dit was nar aanleiding van 
een eerdere controle waaruit 
bleek dat de scooter te hard 
ging en toen tevens betrok-
ken was bij een verkeerson-
geval. De scooter is in be-
slaggenomen en justitie zal 
nu verder bepalen.

Scooter kwijt

Castricum - Op zaterdag 17 
oktober omstreeks 0.15 uur 
werden agenten aangespro-
ken door een beveiliger van 
een café aan de Dorpsstraat. 

Valse ID Deze gaf aan dat de jongen 
naast hem met een valse ID-
kaart probeerde binnen te 
komen. 
De minderjarige zal een 
HALT afdoening krijgen voor 
identiteitsfraude.

21 oktober 2015 23



G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

21 oktober 2015

Pleeggezinnen ontvangen 
compliment van gemeenten
Uitgeester wethouder Antoine Tromp zette vrijdag 16 oktober 2015 twee van 
de zes bij de gemeente bekende pleeggezinnen in Uitgeest in de bloemetjes. Zo 
vestigde hij de aandacht op het bijzondere werk dat pleeggezinnen doen, maar 
waarvan deze zelf vaak vinden dat het heel vanzelfsprekend is. Om die reden 
stuurde de gemeente deze week – de Week van de Pleegzorg – aan alle pleegge-
zinnen een bedankbrief met een cadeaubon als kleine attentie. 
In de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en Uit-
geest samen zijn ruim honderdvijftig pleeggezinnen. Inwoners die klaarstaan 
voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Als blijk van waardering 
voor hun zorg ontvangen deze gezinnen in de Week van de Pleegzorg een com-
pliment van de gemeenten. Wethouder Antoine Tromp: ‘Zeker nu er, meer dan 
vroeger, een beroep op iedereen wordt gedaan “om er voor elkaar te zijn” verdie-
nen inwoners die iets voor een ander betekenen onze waardering.’ 

Aandacht voor pleegzorg
De pleeggezinnen ontvangen, via de professione-
le organisaties voor pleegzorg zoals Parlan, Ken-
ter Jeugdhulp en de William Schrikker Groep, per 
post een presentje als blijk van waardering. Ook 
worden verschillende pleeggezinnen door wet-
houders van de gemeenten bezocht. ‘Naast on-
ze waardering voor de pleeggezinnen willen we 
als college ook aandacht creëren voor pleegzorg 
en onze inwoners inspireren na te gaan of het 
ook iets voor hen zou kunnen zijn,’ aldus Antoi-
ne Tromp.
De actie van de samenwerkende gemeenten 
wordt ondersteund door de regionale campagne 
‘Dat is heel normaal’ die laat zien hoe vanzelfspre-
kend het kan zijn om elkaar een handje te hel-
pen. Op de website www.datisheelnormaal.nl zijn 
inspirerende verhalen en voorbeelden te vinden.

Afsluiting brug Populierenlaan
Vanaf maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober wordt het brugdek 
vervangen van de brug aan de Populierenlaan.
De brug zal daarom voor al het verkeer worden afgesloten. Verkeer richting 
Dorregeest en het oeverpark kan tijdens de werkzaamheden omrijden via 
Akersloot-zuid.

Kom meepraten over 
Verkeersplan voor Uitgeest
De gemeente Uitgeest gaat aan de gang met het opstellen van een verkeers-
plan. Dat gaat voor de komende jaren de lijnen uitzetten voor de bereikbaar-
heid en doorstroming, sluipverkeer, leefbaarheid, verkeersveiligheid, de we-
genstructuur, de fietsvoorzieningen, het openbaar vervoer en parkeren. 

Uw inbreng is gewenst
Het plan gaat nog niet over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over 
de koers die de gemeente wil uitzetten. Om die te kunnen bepalen hoort de 
gemeente ook graag  de ervaringen, meningen en ideeën van inwoners. U 
bent daarom welkom op een zogenaamde Themasessie over het Verkeers-
plan Uitgeest op woensdagavond 28 oktober 2015 vanaf 19.30 uur in 
het gemeentehuis.
U krijgt daar de gelegenheid om uw visie op de toekomst van het verkeer in 
Uitgeest of een specifiek thema in te brengen en daarover in gesprek te gaan 
met andere deelnemers. Uw inbreng kan een probleem zijn dat u ervaart 
maar ook een wens of een oplossing.

Vooraf aanmelden
Om de bijeenkomst goed te kunnen voorbereiden en te organiseren, is het 
nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan door vóór maandag 19 oktober 
2015 een e-mail te sturen naar e.glorie@uitgeest.nl met als onderwerp ‘The-
masessie verkeersplan’. In uw e-mail vermeldt u uw naam, adres, telefoon-
nummer en de onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. U ont-
vangt dan tijdig een bevestiging van uw deelname.

Burgemeester Wendy Verkleij heeft maandag 12 oktober 2015 op het gemeentehuis 
van Uitgeest een uit Afghanistan afkomstige inwoner van onze gemeente  genaturali-
seerd. Mevrouw Zohal Shahir kreeg naast de papieren die horen bij het Nederlander-
schap ook een boeket bloemen en een kookboek met typisch Nederlandse recepten 
(foto: gemeente Uitgeest). 

Wethouder Tromp in het ge-
meentehuis, op weg naar de 

pleeggezinnen
 (foto: gemeente Uitgeest).

Van Afghaans tot Nederlands

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag 29 oktober 
in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur 
en de agenda is te vinden op de homepage van de website www.uitgeest.nl, 
onder ‘Raadsinformatiesysteem’.

Huren gemeentegrond in 
Uitgeest wordt fors duurder
De huurprijzen van gemeentegrond zoals ‘snippergroen’ worden in Uitgeest 
vanaf 1 januari 2017 stapsgewijs fors verhoogd. Dat is een gevolg van het col-
legebesluit om de huurprijzen te baseren op de verkoopwaarde van de grond. 
Op grond van de nieuwe wet Markt en Overheid is het overheden niet langer 
toegestaan om goederen of diensten onder de kostprijs aan te bieden. Dit om 
concurrentievervalsing tegen te gaan.  
De prijzen die momenteel voor verkoop van gemeentegrond in Uitgeest wor-
den gehanteerd zijn in 2005 vastgesteld. De prijzen voor verhuur van grond 
dateren van 2009. Een integrale kostprijsberekening werd destijds niet ver-
werkt in de verkoop- en huurprijzen. Volgens de wet Markt en Overheid kan en 
mag dit niet meer. Overheden dienen zich bij economische activiteiten als ver-
kopen en verhuren nu te houden aan bepaalde gedragsregels.
Voor bestaande huurcontracten zal in Uitgeest een prijs van € 8,75 per m2 in 
rekening worden gebracht. Dat is gelijk aan 5% van de verkoopwaarde van de 
grond, vergelijkbaar met de huurprijzen in de omliggende gemeenten. Daar 
komt jaarlijks een bedrag van € 15,- aan administratiekosten bij. De koppeling 
tussen huurprijs en verkoopprijs – voorvloeiend uit de nieuwe wetgeving - is 
nieuw voor Uitgeest en heeft een forse huurverhoging tot gevolg. Het college 
realiseert zich dat en is daarom van mening dat een gefaseerde invoering op 
zijn plaats is. Die zal worden doorgevoerd tussen 1 januari 2017 en 31 decem-
ber 2020. Huurders krijgen de mogelijkheid om tot 31 december 2016 de ge-
huurde grond, onder voorwaarden, voor een gereduceerd bedrag van € 150,- 
per m2 aan te kopen. Huurders die niet akkoord gaan met de huurverhoging 
en niet overgaan tot aankoop dienen de gehuurde grond uiterlijk 31 december 
2016 geheel vrij en ontruimd aan de gemeente op te leveren. Overigens heeft 
het college van Uitgeest besloten om in principe geen nieuwe huurcontracten 
meer aan te gaan.

Verkoopprijzen gelijk of lager
De verkoopprijzen van gemeentegrond in Uitgeest worden als volgt. De prijs 
voor bouwgrond blijft gelijk: € 500,- per m2. De prijs voor niet-bouwgrond 
wordt verlaagd van € 250,- naar € 175,- per m2. Deze prijzen zijn exclusief de 
administratiekosten van € 235,- en de kosten koper. 
Met deze grondprijzen voldoet Uitgeest aan de wet Markt en Overheid en het 
college meent bovendien de prijzen hiermee in lijn te brengen met de prijzen 
die in de regio worden gehanteerd.




