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Nieuwe expositieruimte
Uitgeest - In een oude bollen-
schuur aan de Hogeweg 92a gaat 
zaterdag 1 november de nieuwe 
expositieruimte L8M open. De 
twee kunstenaars, Leo en Marij-
ke van IJperen-Van Dijk, hebben 
hun droom, een ontmoetings-
plek voor en door kunstenaars, 
werkelijk laten worden door het 
voormalig atelier om te bouwen 
tot een galerie. 
De openingstentoonstelling ‘Drie 
zussen’, is een ode aan de drie 
zussen Van Dijk, waarvan Titia 
en Hilde eerder het initiatief na-
men tentoonstellingen te organi-
seren met diverse kunstenaars in 
Friesland en Drenthe. Nu komt 
door Marijke ook Noord-Hol-
land erbij zodat de weg open is 
voor een regionale uitwisseling 
die kan uitgroeien tot wat zij wil-

Op de vlucht
Uitgeest - Agenten zagen vrij-
dag rond 5.30 uur dat  een auto-
mobilist op de Lagendijk met een 
defect achterlicht reed. 
Toen zij de  bestuurder hier-
op wilden aanspreken, negeer-
de deze het stopteken en ging er  
vandoor. 
Een korte achtervolging volg-
de, waarna de bestuurder bij de  
jachthaven werd achterhaald. De 
bestuurder, een 18-jarige jongen 
uit Wormer, bleek zonder rijbe-
wijs te rijden. Daarnaast had hij 
alcohol gedronken. 

Autodief snel in 
de kraag gevat 
Uitgeest - Vanuit een garage 
aan de Hogeweg werd donder-
dagmorgen een auto gestolen. 
De vermoedelijke dader werd 
dezelfde dag aangehouden. 
Het was een 21-jarige man uit 
Straatsburg, die omstreeks 19.40 
uur in Amsterdam in  de gestolen 
auto werd aangetroffen. 

De politie heeft de zaak in onder-
zoek. De man is aangehouden.

Chaos na blikseminslag 
Uitgeest - Een felle bliksemin-
slag, even na 7.00 uur, heeft er-
voor gezorgd dat het treinver-
keer in de gehele regio op dins-
dagmorgen was gestremd. Ve-
le honderden reizigers kwamen 
daardoor uren te laat op hun be-
stemming. Op de verschillende 

stations stonden zij urenlang te 
wachten. Een enkele trein reed 
nog richting Alkmaar en te-
rug, maar het treinverkeer naar 
Zaandam en Beverwijk lag ge-
heel stil. 
Prorails zette bussen in. (Foto: 
Leo Tillmans).

len ontwikkelen als een ‘Gouden 
driehoek’. De drie zussen Marijke 
van Dijk, foto’s, objecten, schil-
derijen en tekeningen, Titia van 
Dijk, glas in lood en Hilde van 
Dijk, beelden en schilderijen ex-
poseren van 2 november tot en 
met 29 november. 
De openingstijden zijn woens-
dag, zaterdag en zondag van 
10.00 tot 17.00 uur, of op af-
spraak. De expositieruimte gaat 
naast professionele kunstenaars 
ook ruimte bieden aan lokale ini-
tiatieven op basis van een kos-
tendekkende exploitatie en moet 
naast een laagdrempelige toe-
gang ook mogelijkheden bieden 
om voor elke beurs mooi werk 
te kunnen kopen. Voor meer in-
formatie kan men bellen met tel.: 
0251-315061/06-51990005.
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 1 november Allerheiligen 
18.30 uur: Eucharistieviering met 
samenzang. Voorganger Kape-
laan Kaleab. Zo. 2 november Al-
lerzielen 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Cantorij. Voorgan-
ger Kapelaan Kaleab en leden 
avondwakegroep. Door de week 
zijn de vieringen op dinsdag- en 
donderdagmorgen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 1 november Allerheiligen 
19.00 uur: Woord- en Commu-
niedienst met samenzang. Voor-
ganger Pastor G. Huisman.
Zo. 2 november Allerzielen 11.00 
uur: Eucharistieviering m.m.v. 
dameskoor Pancratius en avond-
wakegroep. Voorganger kape-
laan Kaleab. 
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 2 november Dorpskerk 10.00 
uur: geen diensten ontvangen. 
Maranathakerk 10.00 uur: Geen 
diensten ontvangen. Uitgezon-
den door radio Castricum (ka-
bel 104,5 m/ether 105 m). Litur-
gie beschikbaar via www.pgcas-
tricum.nl.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 2 november Heilig Avond-
maal 10.00 uur: ArieJan Mulder 
uit Purmerend. Ontmoetingscen-
trum Geesterhage. Tijdens de 
dienst is er kinderopvang: crèche 
voor babies en peuters. Verschil-
lende kinderdiensten voor alle 
groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 2 november 10.00 uur: geen 
dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 2 november 10.00 uur: Ds. 
Jacobs, jongerendienst, koffie.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 1 november Allerheiligen 
19.00 uur: Meditatieve viering 
met samenzang. Voorganger 
Pastor J. Olling.
Zo. 2 november Allerzielen 10.00 
uur: Woord- en communieviering 
met Corneliuskoor. Voorganger 
pastor J. Olling.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 1 november 19.00 uur: Com-
munieviering met samenzang. 
Voorganger Pastor H. Hudepohl.
Zo. 2 november 10.00 uur: Al-
lerzielenviering met dameskoor. 
Voorganger Pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 31 oktober 9.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem, 
koffie.
Za. 1 november Allerheiligen 
19.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. de Cantorij..
Zo. 2 november Allerzielen 9.30 
uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo gemengd en kinder-
kerk met jongerengroep, geen 
koffie. 
19.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Laus Deo gemengd. .
Do. 6 november: 19.00 uur Sa-
cramentslof.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
geplaatst wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
17-10-2008: Rens Hans Jan, 
zoon van S.J.H. Koster en M.J.A. 
Oude Ophuis, geboren te Castri-
cum. 17-10-2008: Hannah Geer-
truida, dochter van P. den Ron-
den en L. Handgraaf, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Limmen:
14-10-2008: Manon Coraal, 
dochter van R.J.A. Kaandorp en 
C.M. Veldt, geboren te Alkmaar. 
17-10-2008: Ties Theodorus 
Marcellus, zoon van M.W.J. Kuil-
man en I.J.M. Admiraal, geboren 
te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
17-10-2008: Maaike Lindsay, 
dochter van D. Schaefer en N. 
Schoen, geboren te Beverwijk.
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
16-10-2008: Sanders, Peter M.W. 
en Mandjes, Catharina, beiden 
wonende te Ermelo. 17-10-2008: 
Buitenhuis, Jasper en Wasse-
naar, Hanneke, beiden wonende 
te Castricum. 21-10-2008: En-
gelsma, Antonius J. en Hoogen-
dijk, Elizabeth A., beiden wonen-

de te Castricum.
Overleden:
Wonende te Castricum:
13-10-2008: Roemer, Johannes 
M., oud 75 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met T. 
Buis. 14-10-2008: Selij, Maria T., 
oud 74 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met J.A. 
Ransijn. 18-10-2008: Sloof, Ga-
briël Klaas, oud 76 jaar, overle-
den te Limmen, gehuwd met M. 
Dekker. 20-10-2008: Dijkman, 
Margaretha H.M., oud 45 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met J.B.H. de Kock. 21-10-2008: 
Pellaers, Anna P.J.E. , oud 45 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met G.J.M. de Zeeuw.
Wonende te Bakkum:
18-10-2008: de Winter, Pieter, 
oud 81 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met J.M. Schuit.
Wonende te Akersloot:
15-10-2008: Hein, Adriana, oud 
92 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd geweest met D.K. Kalf.
Wonende te de Woude:
17-10-2008: Hos, Klaas, oud 85 
jaar, overleden te de Woude, ge-
huwd met P. Rol.

Rolling-Stones-avond met de 
Glimmer Twins in De Lantaarn
Limmen - Op zaterdagavond 
1 november is er om 21.00 uur 
een Rolling-Stonesavond met 
de Glimmer Twins in café bar de 
Lantaarn in Limmen.
Al veertig jaar zijn de Rolling-
Stones wereldwijd een begrip. 
Ook de vijf muzikanten van Glim-

mer Twins waren bekend met het 
werk van de Stones, toen ze in 
1995 besloten zich hier volledig 
op toe te leggen. Vanaf dat mo-
ment lukt het de Glimmer Twins 
steeds weer om de doorgewin-
terde Stonesfans te trakteren op 
herkenning en verrassing. 
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Programma 30 okt t/m 5 nov 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
“Mamma Mia!” Laatste week

donderdag, maandag & 
dinsdag 20.00 uur 

“Estomago”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag & 

woensdag 20.00 uur 
“Bride Flight”
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 14.00 & 19.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Het Huis Anubis”

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
zondag & woensdag 20.00 uur 

“Radeloos”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en het Geheim 

van het Grote Boek”

Bruisende jazz in Slof
Beverwijk - De Lionsclub Bever-
wijk organiseert op 8 november 
voor het zeventiende jaar Jazz 
in de Slof in het Kennemerthe-
ater. Een swingende Jazzavond 
met vele topartiesten op vier po-
dia om Beverwijk en omstreken 
weer een prachtige avond te be-
zorgen. 
De formule is bekend en be-
proefd. Vanaf 20.00 uur tot 2.00 
uur De meest uiteenlopende 
jazzmuziek van kleine combo’s 
tot grote ensembles zijn van de 
partij, zoals Ken Ard USA Broad-
waystar, Super Jazz Jam en Ca-
roline Lobanov,  Yvonne Weijers 
en André Valkering maken dit 
jaar hun entree. Ook de kleine-
re combo’s zijn dit jaar niet ver-
geten: Just the two of us, het Jo-
han Clement Trio en van Bever-
wijkse bodem het duo Duinme-

ijer en Trieling. Uitsmijters is de 
10-mans formatie van the Young 
Sinatras. 
Voor liefhebbers van Easy Jazz is 
er het Quartet Frits Landesber-
gen dat tot in de kleine uurtjes 
Lional Hampton speelt.
De opbrengst van Jazz in de 
Slofgaat dit jaar  naar de dagac-
tiviteiten voor Juttersoort in Wijk 
aan Zee, het G-judotournooi 
voor gehandicapten in Beverwijk 
en de plaatselijke Wereldwinkel.

Kaarten zijn in de voorverkoop 
te verkrijgen bij de Beverwijkse 
voorverkoopadressen: het Ken-
nemertheater, herenkapsalon 
Duijnmeijer, en Bloemsierkunst 
de Duinroos. In Castricum boek-
handel Laan en in Heemskerk,  
Bekker tabaksspeciaalzaak en 
Keurslagerij Rijke. 

Hugo Singers en Hugo 
Barber Ladies in Limmen
Limmen - Op zondag 2 novem-
ber kunnen de liefhebbers van 
koormuziek hun hart ophalen. 
Twee koren, The Hugo Singers 
en The Hugo Barber Ladies, zul-
len zich presenteren in Cultureel 
Centrum Vredeburg aan de Dus-
seldorperweg 64 in Limmen. 
Het mannenkoor The Hugo Sin-
gers staat onder leiding van Ma-
rie Anne Pak uit Bergen. Het 
koor bestaat uit ongeveer 35 le-
den. Het dameskoor The Hu-
go Barber Ladies heeft populai-

re ‘middle of the road’ liedjes op 
het repertoire, aangevuld met ei-
gentijdse werken waardoor een 
boeiende mix ontstaat van bal-
lads en up-tempo arrangemen-
ten. Momenteel bestaat het koor 
uit 30 leden. 
Het concert wordt georganiseerd 
door Limmen Cultuur. Aanvang 
is 15.00 uur, entree 10,00 eu-
ro. Men kan kaarten reserve-
ren via e-mail limmencultuur@
hotmail.com of telefonisch 072- 
5052235.

De Uylenspieghels start 
nieuwe carnavalsseizoen
Limmen - Op zaterdag 8 novem-
ber start carnavalsvereniging de 
Uylenspieghels haar seizoen in 
De Burgerij met het Prinsenbal. 
Deze avond is gratis toegankelijk 
en voor iedereen, wel of geen lid. 
Op deze openingsavond wordt 
prins Tyl en zijn raad aan het pu-

bliek bekendgemaakt. Dit wordt 
gedaan aan de hand van een to-
neelstukje met als thema ‘Car-
naval griezelig gezellig’. Muzika-
le medewerking is er van even-
t4all met dj Harold aan de knop-
pen. Om 21.00 uur gaan de deu-
ren open. 

Estômago; heel spannend, 
onderhoudend en grappig
Estômago gaat over voedsel - en 
koken - als machtsmiddel. Rai-
mundo Nonato beschikt over een 
kooktalent dat hem in staat stelt 
snel op te klimmen in het leven 
en de liefde. Hij komt echter in 
de gevangenis terecht, waar hij 
weer onderaan de sociale ladder 
moet beginnen en zijn kookkun-
sten moet inzetten om hogerop 
te komen.
In de film volgen de kijkers No-
nato in twee parallel lopende 
verhaallijnen waartussen voort-
durend heen en weer wordt ge-
schakeld. In de ene komt Nona-
to aan in een grote stad waar 
hij een baantje bij een snackbar 
vindt. In het andere verhaal zit 
Nonato in de gevangenis waar 
hij dankzij zijn kookkunsten tree-
tje voor treetje opklimt Lang blijft 
onduidelijk welk deel zich eerder 

en welk deel zich later afspeelt 
en ook waardoor Nonato in de 
gevangenis is beland. Het eerste 
wordt al vrij snel duidelijk, maar 
de hele film werkt naar de gro-
te onthulling van het antwoord 
op de tweede vraag toe, en het 
zorgt voor een fantastische en 
volledig tevredenstellende con-
clusie. 
Estômago was op het Interna-
tional Filmfestival van Rotterdam 
een groot succes: hij eindigde op 
plaats twee in het klassement en 
het is goed te begrijpen waarom. 
De film won bovendien de pu-
blieksprijs en de prijs voor bes-
te acteur (João Miguel) en bes-
te regisseur op het Internationa-
le Film Festival in Rio de Janei-
ro. De film is van begin tot eind 
spannend, onderhoudend en 
ook nog eens heel grappig. 

Laatste kans om Mama Mia te zien
Wie Mama Mia heeft gemist, kan  
alleen deze week nog terecht in 
de Corso. Donna (Meryl Streep) 
runt een hotel op een idyllisch 
Grieks eiland. Haar dochter Sop-
hie gaat trouwen. Sophie heeft 
eigenlijk maar één wens. Einde-

lijk zou ze haar vader wel eens 
willen ontmoeten, wie het ook is. 
In het dagboek van haar moe-
der heeft ze ontdekt dat ze drie 
mogelijke vaders heeft. Mannen 
met wie haar moeder twintig jaar 
eerder op het prachtige eiland 

een relatie had. Ze besluit ze al-
le drie uit te nodigen. Gedurende 
vierentwintig chaotische en ma-
gische uren bloeien op het weel-
derige eiland oude vriendschap-
pen weer op en bereiken nieuwe 
liefdes een hoogtepunt.

Levenskunst
Castricum - Over het onderwerp 
levenskunst en ouderen spreekt 
L. Hoekendijk op de open leden-
bijeenkomst van de PCOB af-
deling Castricum. Alle belang-
stellenden zijn welkom. De le-
zing vindt plaats in de Maranat-
hakerk op 4 november, aanvang 
14.30 uur.

‘t Teakhuys voor kwaliteit
Teakmeubels tegen 
groothandelsprijzen
Beverwijk - ‘t Teakhuys le-
vert prachtige massief teakhou-
ten meubels voor binnen en bui-
ten en dat tegen groothandels-
prijzen. In 2005 gingen twee en-
thousiaste ondernemers van 
start met het direct importeren 
van massief teakhouten meu-
bels uit Indonesië. Deze worden 
rechtstreeks aan de klant ver-
kocht. 
Hierdoor sluiten zij de vele scha-
kels in de tussenhandel uit en 
zij kunnen de meubels dan ook  
voor groothandelprijzen aanbie-
den. 
De meubels worden in eigen 
fabriek door vakmensen ge-
maakt. Dit betekent dat het he-
le productieproces van boom tot 
meubel wordt gecontroleerd. Zo 
wordt de kwaliteit gegarandeerd 
en verdient de lokale bevolking 
een goede boterham. 
’t Teakhuys heeft het maatschap-
pelijk ondernemen hoog in het 
vaandel staan en adopteert een 
school in de omgeving van de fa-
briek om zo voor werkgelegen-
heid en educatie zorg te dragen. 

Inmiddels is ’t Teakhuys een be-
grip. Het bedrijf is gevestigd aan 
de Steenkade 2 in Beverwijk, 
achter Klerq woonwereld en 
Kosmos. In een grote loods staat 
een keur aan meubels voor bin-
nen en buiten. Eventueel wordt 
het naar eigen ontwerp op maat 
gemaakt. De voorraad wisselt ie-
dere maand. 

Openingstijden: donderdag en 
vrijdag van 11.00 tot 17.30 uur, op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens de koopzondagen van de 
meubelboulevard is ’t Teakhuys 
van 12.00 tot 17.00 uur open, het 
bedrijf is telefonisch bereikbaar 
via 0251-214021.
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Laatste rit seizoen Solexclub`t Rolletje 
Akersloot - Het seizoen van Solexclub`t Rolletje uit Akersloot loopt  ten einde. Nog eenmaal worden  de 
ranke machientjes uit de schuur gehaald om zondag 2 november te gaan toeren. Inschrijven kan vanaf 
9.30 uur in café De Vriendschap. Het vertrek is  om 10.30 uur.  

Rotary en Bonhoeffer zijn op 
zoek naar snuffelstageplaatsen
Castricum - De jaarlijkse snuf-
felstages voor scholieren van het 
Bonhoeffer College zijn ieder jaar 
weer een succesnummer voor de 
Rotaryclubs van Heemskerk-Uit-
geest en Castricum. De service-
clubs rekenen ook dit jaar weer 
op de medewerking van circa 50 
bedrijven en organisaties in de 
regio om de leerlingen van VM-
BO-TL3, HAVO4 en VWO4 twee 
dagen lang te laten ‘snuffelen’ 
aan het echte werk. 
De stages zijn gepland op maan-
dag 26 en dinsdag 27 januari. 
Leerlingen van het Castricumse 
Bonhoeffer College kunnen in-
schrijven op een zo groot moge-
lijke keuze aan tweedaagse sta-
ges. Daar komt onder meer een 
echte sollicitatiebrief bij kijken, 
aan de hand waarvan de sta-
gebedrijven kunnen beoordelen 
of ze echt met een gemotiveer-
de kandidaat te maken hebben. 
Voor de scholieren zijn de stages 

behalve spannend ook een hulp-
middel bij het maken van de juis-
te beroeps- of studiekeuze.
Door de brede oriëntatie zijn sta-
geplaatsen in alle mogelijke sec-
toren welkom: de laatste jaren 
waren naast grote organisaties 
als Corus, het Loodswezen, He-
liomare en de Kamer van Koop-
handel ook ondernemingen in 
het midden- en kleinbedrijf zeer 
in trek. De geselecteerde scho-
lieren leveren allemaal een sta-
geverslag in. 
De Rotaryclubs loven een prijs 
uit voor de beste verslagen in elk 
van de drie leerwegen. De win-
nende stagiairs verzorgen een 
presentatie bij de Rotaryclubs, 
doorgaans in bijzijn van hun sta-
gegever.
Bedrijven en organisaties kun-
nen zich tot uiterlijk 15 novem-
ber aanmelden via www.rchu.
eu of via e-mail: rotaryclub278@
me.com. 

Openingsfeest van nieuwe 
Juliana van Stolbergschool
Castricum - Donderdag 16 ok-
tober vlogen ze klokslag 15.00 
uur de lucht in; allerlei gekleur-
de ballonnen die op weg gingen 
naar verre bestemmingen. Welke 
ballon komt het meest ver? Na 
vele maanden van verbouwingen 
en interne verhuizingen werd de 
vernieuwde Juliana van Stol-
bergschool op deze wijze fees-
telijk heropend. De aula, nieuwe 
werkruimtes, een grote leraren-
kamer en opgeknapte klasloka-
len zijn na de zomervakantie in 

gebruik genomen en iedereen is 
er erg blij mee. 
Bij de feestelijke heropening 
werd ook een nieuw naambord 
onthuld door de directie; een ge-
schenk van de Medezeggen-
schapsraad van de school. 
Alle leerkrachten knipten tege-
lijk het openingslint door en ie-
dereen zocht een plekje in de 
nieuwe aula waar zij met elkaar 
het openingslied zongen. Hierna 
kon de school worden bewon-
derd door alle aanwezigen. 

Juliana van Stolbergstraat Cas-
tricum: zwart/witte magere poes, 
zwarte kop met wat wit, 1 licht-
bruin oor, witte bef, voor wit-
te sokjes, achter kniekousen, 
klein wit staartpuntje. Inlichtin-
gen: 0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. 

Gevonden en
vermiste dieren

Zottegemse be-HOED-ers in Egmond
Egmond - Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Egmondse 
Gilde der Be-hoed-ers zijn de Belgische Gildebroeders uit Zottegem 
op 1 en 2 november aanwezig in Hotel Zuiderduin om daar het jubi-
leumfeest met de Egmondse Gildebroeders te vieren. De hoed wordt 
gedragen van Allerheiligen tot Pasen. De opening van het seizoen zal 
dit jubileumjaar plaatsvinden op zaterdag 1 november van 17.00 – 18.30 
uur. Wie de plechtige hoedenopzetting wil bijwonen is zaterdag wel-
kom in Zuiderduin.

The People Company/KennemerJob.nl is 
genomineerd voor Human Talent Trophy 2008
Regio - De Human Talent Trophy 
wordt elk jaar uitgereikt aan een 
organisatie die een opvallende, 
creatieve en innovatieve presta-
tie heeft verricht op het gebied 
van human resources in Neder-
land. Dit jaar wordt de award 
voor de tiende keer uitgereikt. 
Het betreft tevens het jubileum-
jaar van de award, waarbij op 31 
oktober 2008 met een groots ga-
la de prijs wordt uitgereikt in het 
Kurhaus te Scheveningen. Het 
thema van 2008 staat in het te-
ken van ‘innovatie’. Aan deze 
award is een prijs verbonden van 
10.000,00 euro.
The People Company is voorge-
dragen vanwege de marktintro-
ductie van een volslagen nieuwe 
en innovatieve formule voor ar-
beidsbemiddeling. Deze formu-
le geheten ‘inhouse recruitment’ 

is begin 2008 geïntroduceerd in 
de regio Kennemerland voor ar-
beidsbemiddeling. De formu-
le wordt vanaf eind 2008 in ge-
heel Nederland geïntroduceerd. 
Belangrijk kenmerk van de for-
mule is dat The People Compa-
ny er in is geslaagd om arbeids-
marktexpertise te combineren 
met een eigen regionale vaca-
turebank, www.KennemerJob.nl 
en 137.000 huis aan huis kranten 
van Kennemerlandpers bv waar-
onder deze, in de regio Kenne-
merland. Ook worden externe 
CV databanken, netwerksites en 
zoekmachines gekoppeld (Mon-
sterboard, Nationale Vacature-
bank, Linkedin, Google enz.) met 
haar eigen databank. Toekomsti-
ge samenwerkingspartners zijn 
CWI-UWV-Paswerk. Deze inno-
vatieve methode wordt voor de 

markt toegankelijk gemaakt voor 
bedrijven op basis van een abon-
nement. Doorgaans worden ho-
ge afkoopfee’s toegepast nadat 
nieuwe medewerkers bij bedrij-
ven zijn geplaatst.
Vooral de snelheid en efficiency 
van de zoektocht naar het vin-
den van nieuwe werknemers is 
een bijzondere ontwikkeling in 
een tijd waarin de arbeidsmarkt 
zich kenmerkt door schaarste 
van werknemers. 
Deze unieke innovatie wordt 
in de branche voor arbeidsbe-
middeling – vooral kenmerkend 
door behoudendheid - als trend-
settend en vooruitstrevend be-
schouwd door de organisatie. 
Dat heeft ertoe geleid dat The 
People Company is voorgedra-
gen voor de Human Talent Trop-
hy 2008.

Castricum - Op zondag 2 no-
vember staat de boswach-
ter klaar om belangstellenden 
een kijkje te geven in de wereld 
van het drinkwater. De wande-
ling duurt ongeveer 1,5 à 2 uur 
en is geschikt voor volwassenen 
en kinderen die van een stevi-
ge wandeling houden. De kosten 
bedragen 3,50 euro. Aanmelden 
via www.pwn.nl/activiteiten of 
0900-7966288. 

De wandeling start om 10.00 uur. 
Om direct het waterwingebied 
in te kunnen is de startplaats bij 
het infopaneel aan de Van Ol-
denborghweg, bij het Hoefijzer-
meer.

Op zoek naar 
drinkwater

Hartecho voor 
kinderen in RKZ
Beverwijk - Kinderen kunnen 
nu ook in het Rode Kruis Zieken-
huis terecht voor een hartecho. 

Kindercardiologe Irene Kuiper 
van het AMC komt eens in de 
zes weken voor een spreekuur. 
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Laatste trends en novi-
teiten bij Smitskeukens
Regio - Nog maar net terug van 
de keukenbeurs uit Duitsland 
en Smitskeukens Uitgeest lan-
ceert direct het nieuwe keuken- 
progamma. Met leuke noviteiten 
waaronder klepkasten en lade-
systemen, nieuwe materialen en 
kleuren, kranen met verlichting 
zodat te zien is hoe warm het 
water is, de combi- quooker; een 
boiler die kokend water met een 
aparte kraan op het werkblad 
geeft en door middel van een re-
duceerventiel ook warm water 
aan de keukenmengkraan geeft. 
Voorheen waren daar twee ver-
schillende boilers voor nodig. 
Bij Smitskeukens in Uitgeest aan 
de Westerwerf (naast Bob’s.)  
kan men zorgeloos en snel ge-
nieten van een nieuwe droom-
keuken. Het professionele team 
neemt alle zorgen uit handen 
en verzorgt alle werkzaamhe-

den die bij een nieuwe keuken 
om de hoek komen kijken. Denk 
dan aan slopen en afvoeren van 
de oude keuken, loodgieters- en 
elektrawerk, tegel-, stukadoor- 
en timmerwerk. De vakmen-
sen van Smitskeukens kunnen 
daar desgewenst zorg voor dra-
gen. Niet voor niets luidt de slo-
gan: ‘Van slopen tot koken’. Het 
gehele proces dat leidt tot een 
droomkeuken en eventuele ver-
bouwing wordt met een strakke 
planning en in eigen beheer uit-
gevoerd.

Een keuken koopt men niet zo-
maar. Elke keuken is weer an-
ders, afhankelijk van de wensen, 
smaak en het budget. Smits-
keukens beschikt over een ruim 
aanbod Duitse en Nederlandse 
kwaliteitskeukens, van prachti-
ge landhuisstijl tot superstrakke 

designkeukens. Daarnaast biedt 
het bedrijf ook een ruime keu-
ze inbouwapparatuur van kwali-
teitsmerken. Smitskeukens heeft   
43 jaar ervaring in de keuken-
branche en is uitgeroepen tot 
beste keukenzaak van Noord-
Holland door het tijdschrift El-
sevier. Hier kan men rekenen 
op een gedegen advies om sa-
men de beste keuze te maken. 
Er wordt met de computer een 
3D tekening van het ontwerp ge-
maakt zodat de keuken(ruimte) 
geheel naar wens van de klant 
getoond kan worden. Zorgeloos 
genieten van kwaliteit en service; 
dat is Smitskeukens in Uitgeest 
en Haarlem. 
Smitskeukens is gevestigd op de 
Westerwerf 7a in Uitgeest, tel.: 
0251-311880 en Smitskeukens 
in Haarlem op de Rijksstraatweg 
586, tel.: 023-5372181. 

Kerstactie met kans op schaal delicatessen

Smaaksensaties bij 
Passion for Cooking  
Castricum - Het is misschien 
wel de meest aantrekkelijke 
winkel in de regio en dat geldt 
zeker voor iedereen die van 
lekker en gezond eten houdt. 
Zij kennen eigenares van Pas-
sion for Cooking, Marina Del-
fino, natuurlijk al langer. 

Marina heeft jarenlang samen 
met haar zus het Italiaanse res-
taurant La Villetta gehad in Bak-
kum. Hier werd gekookt volgens 
de traditionele Italiaanse keuken; 
een simpele combinatie van eer-
lijke en pure ingrediënten met 
een verbluffend gastronomisch 
resultaat. 
Ondertussen is Passion for Cook-
ing, een winkel waar mediterra-
ne delicatessen en culinaire ca-
deauartikelen worden verkocht, 
sinds begin mei van dit jaar ge-
opend. En met succes. Mensen 
die zichzelf en hun gasten willen 
verwennen met het beste wat er 
onder de zon te koop is, hebben 
de winkel op de Dorpsstraat 47 
ontdekt. 

Marina: “Juist de eenvoud in de 
Italiaanse keuken zorgt ervoor 
de dat de smaken goed naar bo-
ven komen. Essentieel is daar-
bij is dat alle ingrediënten van 
uitstekende kwaliteit zijn en die 
worden dus bij Passion for Cook-
ing verkocht.” 
Wie slim is, bereid zich goed voor 
op het komende kerstdiner en 
probeert nu vast verschillende 
variaties uit. Bij een aankoop van 
25,00 euro of meer wordt kans 
gemaakt op een kerstpakket 
ter waarde van 125,00 euro. Het 
pakket bestaat uit een prachti-
ge variatie culinaire artikelen ge-
presenteerd op een originele Ita-
liaanse schaal van keramiek. 
“De schalen worden hier ook los 
verkocht. Die importeer ikzelf uit 
Italië”, vervolgt Marina. “Wij heb-
ben bovendien een groot aan-
tal culinaire cadeauartikelen in 

het assortiment opgenomen die 
het ook uitstekend doen als Sint 
Nicolaas-, kerst- of relatiege-
schenk.” 
De basis van een goede keu-
ken is natuurlijk de olijfolie die 
hier onder andere vers uit vaten 
wordt getapt. “De olie is niet al-
leen afkomstig uit Italië; ook in 
Griekenland en Spanje wordt 
uitstekende olie bereid. En de 
verschillende soorten balsamico 
die wij verkopen is drie tot vijfen-
twintig jaar oud.” Het kwaliteits-
merk Raffaelli is alom aanwezig 
in de winkel. Naast de klassieke 
olijfolie biedt dit merk streekspe-
cialiteiten zoals vele soorten pas-
ta, met truffel bijvoorbeeld, wal-
noten of rode wijn. Als mascotte 
voor dit assortiment is gekozen 
voor de meest beroemde inwo-
ner van de geboortestreek van 
Raffaelli, namelijk Pinocchio. 

Marina: “Producten voorzien van 
dit logo zijn van de hoogste kwa-
liteit en met zorg en liefde be-
reid.” In de vitrine worden ver-
se delicatessen met vlees, vis 
en kaas aangeboden die door 
Marina met dezelfde toewijding 
zijn bereid. “Omdat er veel vraag 
naar is, verzorg ik nu ook cate-
ring met zelfgemaakte pasta en 
kleine hapjes.” 
Bij Passion for Cooking worden 
lekkere wijnen verkocht van een 
goede komaf en natuurlijk ook 
dessertwijnen waarin de tradi-
tionele amandelkoekjes kunnen 
worden gedoopt. Er zijn over-
heerlijke bonbons op basis van 
hazelnoten en cacao en ech-
te truffel of zachte zwarte cho-
coladebonbons gevuld met Ba-
rolo wijn. 

En dan is er koffie. Koffie zoals 
koffie moet zijn. Kwaliteit boven 
kwantiteit en de smaaksensatie 
centraal. Net zoals bij alle ande-
re producten die bij Passion for 
Cooking worden verkocht. 

Marina en Varinia bij de olijfboom in de winkel.

Vrijehuizenmarkt groot succes
Castricum - Vrijehuizenmarkt is 
in 2000 opgericht en heeft sinds-
dien meer dan honderd make-
laars actief door geheel Neder-
land. Hierdoor is het de groot-
ste franchise-organisatie voor 
makelaars in Nederland. En de 
groei zet door tot over de lands-
grenzen.  
Door de snelle prijsstijgingen 
van de woningmarkt is een cour-
tage van 0,5% baanbrekend te 
noemen. Vele concurrenten en 
ook gevestigde makelaars zak-
ken met hun courtage zodra een 
Vrijehuizenmarkt neerstrijkt in 
hun regio. Zaken die bij speci-
alisten thuishoren worden goed 
geregeld. Het koopcontract 
wordt verzorgd door de notaris, 
deze doet dit kosteloos, want hij 
doet ook de transportakte. Het 
bouwkundige rapport wordt ver-
zorgd door een bouwkundige, 
de opdrachtgever dekt hierdoor 
zijn meldingsverplichtingen af. 
Tevens is er voor koper een ver-

zekering af te sluiten, waardoor 
die zich indekt voor technische 
mankementen binnen een jaar 
na aankoop. Voor de hypotheek 
wordt een plaatselijke bank of 
hypotheekadviseur ingeschakeld 
die advies op maat kan geven. 
Vrijehuizenmarkt Makelaar Cas-
tricum, Limmen en omgeving 
heeft zijn handen, door het dele-
geren van diverse specialisaties, 
vrij om actief woningen te verko-
pen en zo tot de beste resultaten 
te komen. 
De gratis zoekopdracht is een 
enorm succes, uit het hele land 
en zelfs het buitenland geven 
mensen hun wensen voor een 
huis, winkel, kantoor et cetera 
door. Zodra men een gratis zoe-
kopdracht geeft, houden de ma-
kelaars de markt scherp in de 
gaten en als het gewenste is ge-
vonden, ontvangt men gratis een 
mail. Ook de objecten die in de 
stille verkoop/verhuur zijn wor-
den doorgegeven. 

Voor de relaties die zelf geen tijd 
of geen kennis van zaken heb-
ben of niet zo’n sterke onder-
handelaar zijn, kan Vrijhuizen-
markt bemiddelen tot aankoop/
huur voor dezelfde lage courta-
ges als bij verkoop/verhuur.
Zodra men een opdracht geeft 
tot aankoop/aanhuur, nemen de 
makelaars de totale onderhan-
deling voor hun rekening.
Door een krachtige onderhande-
ling kan men duizenden euro’s 
besparen. Alle bemiddelaars zijn 
beëdigd makelaars en commer-
ciële ondernemers. 
Bel of mail Vrijehuizenmarkt  
voor een vrijblijvend gesprek. 
Vrijehuizenmarkt Makelaars 
Castricum, Limmen e.o. is actief 
in Castricum-Bakkum-Limmen-
Uitgeest-Akersloot en De Wou-
de. Tel.: 0251-318288, e-mail: 
ablokdijk@vrijehuizenmarkt.nl. 
Voor meer informatie biedt de 
website  www.vrijehuizenmarkt.
nl uitkomst. 
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Van popmuziek tot Nachtwacht in de duinen

Gevarieerde kijk op geschiedenis 
in 31e jaarboek Oud-Castricum
Castricum – De Nachtwacht 
van Rembrandt opgerold op een 
grasveld in de duinen van Cas-
tricum? Tot twee keer aan toe? 
Nieuwsgierig naar popfestivals 
met grote namen gehouden op 
de Gasstraat en Kramersweg? 
Of naar de geschiedenis van 
Castricumse bands met namen 
als The Frogs, Head over Heals 
of Flashpoint 6? 
Het is allemaal te lezen in de 
31e editie van het jaarboek van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
dat vrijdag door voorzitter Frans 
Duffhues werd uitgereikt aan 
wethouder Ber Hes. Tegelijk met 
het boek werd een cd gepre-
senteerd met muziek van de drie 
eerder genoemde bands. Jan en 
Gerard van der Schaaf en Jean 
Hanck verzorgden de muziek tij-
dens de presentatie. Zij waren 
bekende namen in de pop- en 
jazzmuziek van de gouden zes-
tiger jaren van de vorige eeuw. 
Gerard en Jean speelden in The 
Frogs en Jan was de drijvende 
kracht achter Flashpoint 6. Hans 
Boot heeft samen met Fred We-
da een aansprekend artikel ge-
schreven over de plaatselijke 
bandjes, hun optredens en de 
popfestivals die in 1966 en 1967 
werden gehouden. Het geheel 
wordt omlijst door foto’s en we-
tenswaardigheden die het tijds-
beeld prachtig weergeven. 
Niek Kaan schreef een fascine-
rend artikel over de kunstschat-
ten die tijdens de Tweede We-
reldoorlog in een bomvrije kluis 
nabij Kijk Uit werden opgesla-

gen. Werken van Van Gogh, Pi-
casso, Renoir, Gauguin, Toulou-
se-Lautrec, Monet en zelfs De 
Nachtwacht van Rembrandt von-
den hier een veilig onderkomen. 
De toegang tot de kluis was zo 
laag dat De Nachtwacht op het 
grasveld van jonkheer Gevers 
moest worden opgerold. Druk-

ker en schilder Hendrik Werk-
man, die onderdeel uitmaakte 
van kunstenaarsvereniging De 
Ploeg, bracht een bezoek aan de 
kluis en maakte hierna een se-
rie drukwerken die hij Amster-
dam-Castricum heeft genoemd. 
Zij worden als mooiste ‘druksels’ 
beschouwd. Maar er is meer. 

Het eerste deel van de geschie-
denis van het gemeentebestuur 
van Castricum tussen twee fu-
sies komt aan bod. Auteur Simon 
Zuurbier gaat in dit eerste deel 
in op de geschiedenis tot 1919. 
De stolpboerderijen van Cas-
tricum beleven hun vijfde deel. 
Piet Blom is ingegaan op de his-
torie van boerderijen op de Pol-
derdijk, Breedeweg, Brakersweg, 
Bleumerweg en Heereweg. Ook 
de geschiedenis van de Dorps-
straat en zijn bewoners kent een 
vijfde deel. Hierin bespreken 
Wim Hespe en Lien Steeman het 
deel tussen Dorpsstraat 87 en 
103. Het toeval wil dat op num-
mer 103 Jan en Gerard van der 
Schaaf zijn opgegroeid. 
Wie was Matthijs Kramer? Op 
die vraag geeft Ernst Mooij ant-
woord. Matthijs Kramer heeft niet 
alleen ‘De Veldslag bij Castricum 
in 1799’ geschreven. Hij hield 
zich ook bezig met het vraagstuk 
rond een mogelijke Romein-
se oorsprong van Castricum. In 
een kort artikel wordt vervolgens 
de restauratie van drie zeldza-
me grafmonumenten bij de ou-

‘Summer in the City’
Buitenkunstwerk van 
Ruud de Wild onthuld
Castricum - Flarden van song-
teksten tegen een achter-
grond van gedetailleerd schil-
derwerk en fotografie. Dat is 
de meer dan 40 meter lange 
omlijsting van het bouwplan 
Bakkerspleintje in Castricum. 
Een voor Nederland uniek ini-
tiatief ligt hieraan ten grond-
slag. 

Ondernemer en kunstliefhebber 
Ted Biesterbos maakt deze ver-
binding tussen zijn passies. Hij 
stelt niet te geloven in standaard 
bouwborden. 
Het kunstproject rond het bouw-
project is gemaakt door radio-
maker en kunstenaar Ruud de 
Wild. Samen met fotograaf Gi-
an van Eekelen en street-artist 
Mike Huliselan heeft hij speci-
aal voor Biesterbos Planontwik-
keling het werk ‘Summer in the 
city’ gemaakt. 

Het kunstwerk geeft de dorps-
kern van Castricum een nieuw 
gezicht totdat bouwplan Bakker-
spleintje gerealiseerd is. 

Ted Biesterbos licht graag zijn 
motivatie voor de opvallende 
verbintenis tussen vastgoed en 
kunst toe: “Wij willen met dit 
kunstwerk een boodschap afge-
ven. Niet alleen hier, maar bij al-
les wat we doen. Dus men mag 
soortgelijke acties verwachten 
bij de vele plannen die wij in ont-
wikkeling hebben. Die afgezaag-
de borden met een plaatje heb-
ben we gehad. We willen een 
missie uitdragen. En dat is dat 
we meer beleving creëren dan 
stenen stapelen. Daarbij dragen 
we een boodschap uit. Reflectie 
aan de maatschappij. Uitdagend, 
maar vooral ook laten zien wie 
en wat we als mens zijn!”
(Foto: Henk Hommes).

de dorpskerk beschreven. 
Simon Zuurbier dook dit jaar 
in de stamboom van de fami-
lie Wulp/Welp. Deze familiege-
schiedenis is voorzien van vele 
foto’s. Het geheel wordt afgeslo-
ten met de rubrieken ‘Castricum 
honderd jaar geleden’, het jaar-
verslag en de kroniek van het af-
gelopen jaar. 

De tekst is dit jaar uitgevoerd 
met een iets grotere letter en de 
foto’s zijn voor een deel in kleur 
afgedrukt. Opvallend is de fraaie 
vormgeving en de uitstekende 
kwaliteit van de gebruikte fo-
to’s. Donateurs betalen minimaal 
13,00 euro per jaar en ontvangen 
het jaarboek gratis. Het jaarboek 
is in beperkte oplage te koop 
in de plaatselijke boekhandel, 
VVV/ANWB en Bakkums Breek-
goed voor 15,00 euro of maak 
een bedrag over op giroreke-
ning 1851360 van de Werkgroep 
Oud-Castricum o.v.v. Jaarboek 
31. De cd kost 10,00 euro en is 
te koop bij de plaatselijke boek-
handel, Electronica De Graaf en 
Bakkums Breekgoed. 

Achterin de kluis de uitschuifbare rekken met schilderijen. Foto: Ste-
delijk Museum.

Zwaar verkeer 
in duingebied
Castricum - Vanaf maandag 3 
november wordt de Van Olden-
borghweg in het infiltratiegebied 
gedurende circa twee weken 
ook gebruikt door zwaar verkeer. 
Tractoren met dumpers gaan het 
afgegraven bodemslib van de in-
filtratiekanalen afvoeren. Om de 
bermen te beschermen zijn er 
aan weerszijde van de weg rij-
platen gelegd. De chauffeurs 
hebben opdracht voorzichtig en 
langzaam te rijden in verband 
met de medeweggebruikers. 
Fietsers en voetgangers wordt 
gevraagd ook goed op te letten 
in verband met de eigen veilig-
heid. PWN werkt tussen nu en 
2011 aan groot onderhoud van 
het infiltratiegebied. Stap voor 
stap worden de verschillende in-
filtratiekanalen droog gezet om 
de natuurlijk gevormde slib- laag 
van de bodem te kunnen verwij-
deren. Op twee plaatsen staan 
informatiepanelen over het in-
filtratiegebied zelf en over het 
groot onderhoud.
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Valkuilen Van Alders
Onlangs heeft oud-minister Hans Alders zijn advies over de middellange 
termijnontwikkeling, tot 2020, van Schiphol aangeboden aan minister 
Eurlings (V&W). Kern van dat advies is dat de wettelijke maxima voor 
vliegtuiglawaai in de woongebieden bij Schiphol worden afgeschaft. In 
plaats daarvan komen globale afspraken om de geluidhinder te beper-
ken, aangeduid als Vliegen Volgens Afspraak (VVA). Voor de bewoners-
vertegenwoordigers in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol (CROS) uit de regio Noord-Kennemerland is het afschaffen 
van de wettelijke geluidsmaxima onaanvaardbaar. Hiermee vervalt de 
enige wettelijke bescherming tegen vliegtuiglawaai en wordt het nog 
eenvoudiger voor de luchtvaartsector om zich te onttrekken aan ge-
maakt afspraken. Zij vinden dat Alders slecht werk heeft geleverd. Eén 
van de opdrachten aan Hans Alders was dat een verdere groei van het 
luchtverkeer minder geluidshinder moeten brengen voor het buitenge-
bied. Dat wil zeggen het gebied verder van de luchthaven, zoals Noord-
Kennemerland. Het advies concentreerde zich echter op bescherming 
van het binnengebied. Hoewel daar maar 3% van de ernstig gehinderden 
wonen. De enige verbetering in het Aldersadvies voor het buitengebied 
zijn de glijvluchtlandingen die pas vanaf 2015 kunnen plaatsvinden. Aan 
de toenemende geluidsoverlast door de toename van het startend vlieg-
verkeer wordt niets gedaan. De concrete gevolgen van het Aldersoverleg 
voor Noord-Kennemerland zijn dat wij driemaal worden benadeeld. Ten 
eerste door de groei van 425.000 naar 510.000 vliegbewegingen per jaar 
(waarbij iedere vliegbeweging méér ook een hogere geluidsbelasting 
betekent aangezien vliegtuigen amper nog stiller kunnen worden). Ten 
tweede door de recent afgesloten experimenten die hebben geleid tot 
een verdere verhoging van de bestaande maxima voor geluidsbelasting 
in deze regio (hoewel deze experimenten waren bedoeld als ‘verbeter-
maatregelen’). En ten derde door het overschakelen in VVA naar ‘Strikt 
preferentieel baangebruik’, waardoor het gebruik van de Polderbaan met 
voorrang wordt opgevoerd. Dit betekent dat de nadelen van het nieuwe 
Schipholbeleid worden geconcentreerd in onze regio. Wij worden ge-
bruikt als het afvoerputje van Amsterdam.” De afgelopen jaren hebben 
bewezen dat afspraken over Schiphol  nooit stand hebben gehouden. 
Met de introductie van VVA als een normen- en handhavingstelsel wor-
den geluidsnormen voor de woonplaatsen rondom Schiphol afgeschaft. 
Wij hebben dan ook veel begrip voor de voorzitter van de Vereniging 
Gezamenlijke Platforms Vlieghinder, de heer Von der Meer dat hij om 
deze reden is opgestapt van de Alderstafel. Het afschaffen van de 
grenswaarden is onaanvaardbaar en tevens in strijd met de Strategische 
Nota Schiphol van de gemeenten in Noord-Kennemerland. Daarin staat 
dat het hinderniveau voor vliegtuiglawaai niet hoger mag zijn dan het 
hinderniveau voor wegverkeer. Echter met VVA worden deze normen 
voor vliegverkeer juist afgeschaft, waarmee geluidsbelasting ongehin-
derd kan groeien. Het Aldersadvies is ons zwaar tegengevallen en lijkt 
de ultieme overwinning van de luchtvaartsector. De 250 handhaving-
punten werden onder Netelenbos al teruggebracht tot 35. Nu met het 
Aldersadvies wordt dit gereduceerd tot nul, waarbij de lokale maxima 
voor geluidsbelasting volledig is weggespeeld! Vliegen Volgens Afspraak 
in zijn huidige vorm is géén serieus voorstel voor een nieuw norm- en 
handhavingstelsel. Het is een verzameling Valkuilen Van Alders, waarbij 
omwonenden een ruime keus hebben in welke kuil ze willen vallen.
Hans van Schoor, mede namens de bewonersvertegenwoordigers in de 
CROS van Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen. 
(Ingekort door de redactie).

Kritiek college Alders

Lokale economie afhankelijk van campings
Mevrouw Bouman stelt namens de GDB in haar ingezonden brief van 15 oktober een aantal zaken over de 
campings aan de orde, zaken die volgens ons een toelichting en rectificatie vragen. Gezien haar onjuiste 
conclusies, wil het GDB blijkbaar het bestemmingsplan omzeilen. De Kennemer Duincampings in de ge-
meente, camping Bakkum en camping Geversduin, hebben zich vanzelfsprekend te houden aan het bestem-
mingsplan. Het vigerend bestemmingplan ‘Buitengebied’ uit 1976 stelt een aantal zaken heel duidelijk. Onder 
andere dat de campings het hele jaar door geopend mogen zijn. Dat betekent dat kampeermiddelen zich 
het gehele jaar op de campings mogen bevinden. Vandaar dat wij van mening zijn dat de stelligheden van 
mevrouw Bouman over de winterstalling en onze houten kampeermiddelen, niet op werkelijkheid berusten. 
Dat wij enkele honderden gasten in de gelegenheid stellen hun caravans ’s winters op onze parkeerplaatsen 
te stallen, is een weloverwogen keuze geweest. De onzekerheid rondom het voortbestaan van lokale stal-
lingmogelijkheden was hiervoor de belangrijkste drijfveer, naast het willen beperken van het gesleep met de 
caravans over de openbare weg. In haar brief doet mevrouw Bouman geen recht aan de inspanningen van 
het college van B&W en de beleidsmedewerkers van Ruimtelijke Ordening. Gesprekken vinden regelmatig 
plaats, met het vizier op de toekomst. Daarbij is de intentie van het college om het komend half jaar te komen 
tot een kadernota, ter voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan. Want een bestemmingsplan van 32 jaar 
oud, kent voor een gemeente die serieus werk wil maken van recreatie & toerisme, te veel beperkingen. 
In de gesprekken tussen gemeente en campings wordt ook gekeken naar de toekomst van kamperen. Het 
aantal overnachtingen in caravan en tent loopt in Nederland namelijk al jaar na jaar terug, met grote gevolgen 
voor de continuïteit van de campings. Het aantal overnachtingen in de houten tent- en strandhuisjes daar-
entegen stijgt nog steeds; de comfortabele strandhuisjes zijn bijna non stop bezet tussen de opening in april 
en de sluiting in de herfstvakantie. 
De betekenis van de campings voor de gemeentelijke economie is aanzienlijk. Jaarlijks dragen beide cam-
pings voor 500.000 euro bij aan de gemeentelijke begroting, via de (campingtarief verhogende) toeristen-
belasting en het eigenaren- en gebruikersdeel van de OZB. Bovendien doen de campings hun inkopen 
en investeringen bij voorkeur bij lokale ondernemingen. Jaarlijks besteden beide campings circa 1 miljoen 
euro in het regionale bedrijfsleven, en onze gasten genereren naar schatting 11 miljoen aan inkomsten in 
de regio (op basis van landelijke kengetallen). Onze gasten en hun bezoekers geven namelijk hun geld uit 
bij het lokale bedrijfsleven, zoals bij detailhandel, benzinepompen en horecazaken. Deze bedragen geven 
ze zowel direct uit (door hun eigen bestedingen) als indirect (via in-kopen bij de leveranciers van het lokale 
bedrijfsleven). Deze bestedingen genereren op jaarbasis ruim 200 banen. In dat licht gezien maakt recreatie 
& toerisme, en zeker de beide grote campings, het verschil tussen winst en verlies van vele bedrijven in de 
gemeente. 
Dit jaar is de raamnota ‘Kwaliteitsimpuls Economie gemeente Castricum’ gereed gekomen. Daarin wordt 
recreatie & toerisme beschouwd als één van de drie economische pijlers van de gemeente, nu en in de 
toekomst. Wij willen graag met de raad van gedachten wisselen over de uitvoering van die nota. Zodat de 
miljoenen blijven binnenstromen in Castricum. 
Namens de Kennemer Duincampings, Hans de Vries. (Ingekort door de redactie).

Dubbel ongeval op de Heereweg
Er is een jongen met een scooter gevallen, net voor de deur. Ik ren naar buiten, vraag, kijk en bel toch maar 
112, je weet maar nooit. Na enige minuten komt er een politieauto aan en die werd schuin op het fietspad 
gezet, zodat iedereen er voorzichtig omheen kon rijden. Nog geen twee minuten later rijdt er een tractor met 
landbouwvoertuig langs de politieauto en trekt de gehele bumper mee. Een van de voorlichten springt letterlijk 
als een bal naar buiten. De tractorchauffeur kijkt om en gelooft zijn ogen niet, wij ook niet. De politieauto was 
net een week oud. De scooterrijder viel omdat hij op de stoep ging rijden. Hij liet uit beleefdheid een auto voor 
omdat die vond dat hij te langzaam ging. En deze auto stopte niet eens.
Colette Ebben-Pastoor, Bakkum. (Ingekort door de redactie).

traagt de vermindering van de 
hinder in het buitengebied. Wij 
betreuren het zeer dat de BRS-
delegatie hierop heeft ingeleverd. 
Meer inzetten van een vierde 
baan en uitvoeren van het zgn. 
Transitietraject 2 zou voor het 
buitengebied in het algemeen en 
Castricum in het bijzonder veel 
winst kunnen opleveren. Het lijkt 
erop dat het binnengebied hier 
gewonnen heeft van het bui-
tengebied. Bij de experimenten 
voor een nieuwe normen- en 
handhavingstelsel zullen wij vast 

blijven houden aan de dosis-ef-
fectrelatie van wegverkeer. Ten 
aanzien van het baangebruik 
hebben de gemeenten van Clus-
ter Noord in hun nota gesteld 
dat het onevenredig vele gebruik 
van de Polderbaan gecorrigeerd 
moet worden en het totale aantal 
vliegbewegingen meer verdeeld 
over de beschikbare banen. Er 
wordt nu echter overgegaan op 
een strikt preferentieel baange-
bruik. Uit ‘antwoorden op extra 
vragen uit Aldersoverleg 22 sep-
tember, onder 3’ lijkt dat niet te 

leiden tot een toename van het 
totale aantal vliegbewegingen op 
de Polderbaan ondanks de ver-
hoging van het aantal vliegbewe-
gingen tot 2020 met 30.000. Wei 
leidt dit tot een andere verdeling 
waardoor het aantal starts met 
± 20.000 vliegbewegingen toe-
neemt en het aantal landingen 
met eenzelfde aantal afneemt.“

Burgemeester en wethouders 
van Castricum. (Ingekort door de 
redactie).

In een brief aan gedeputeerde 
Hooijmaijers laat het college van 
burgemeester en wethouders 
zich kritisch uit over het advies 
Alders over de verdere ontwik-
keling van Schiphol voor de mid-
dellange termijn.  Positief is het 
college over de begrenzing van 
het verkeersaanbod in de nacht 
en vroege ochtend tot 32.000 
vliegbewegingen vanaf 2010 en 
de verlenging van het nachtre-
gime. 

“Positief kritisch zijn wij ook over 
een volumegrens: zonder het 
Aldersadvies zou immers in de 

periode tot 2020-2025 groei mo-
gelijk zijn tot 600.000 vluchten 
met de daarmee gepaard gaande 
overlast. Maar een volumegrens 
is onvoldoende en wellicht ook 
onvoldoende juridisch hard: wij 
zijn dan ook teleurgesteld dat in 
het advies geen milieugrens is 
opgenomen. Wij zijn zeer kritisch 
over de beperkte inzet van een 
vierde baan. Voor onze gemeen-
te betekent dit, dat enkele kwali-
tatieve verbeteringen zoals CDA 
vliegen, vaste naderingsroutes 
en langer aanvliegen over zee 
moeilijk of vertraagd ingevoerd 
kunnen worden en daarmee ver-



pagina 20 29 oktober 2008

Johannesschool 26 EHBO-ers rijker!
Akersloot - De kinderen van 
groep 8 van de Johannesschool 
hebben onlangs examen gedaan 
voor het EHBO-diploma. Jjuf 
Joke de Wit zorgde er voor dat 
de kinderen genoten van haar 
leuke en leerzame lessen. El-
ke week werd er een nieuw on-

derwerp in de klas behandeld en 
daarna in de praktijk geoefend.
Het examen werd afgenomen 
door vrijwilligers van EHBO-ver-
eniging Akersloot. De kinde-
ren werden getest op theorie en 
praktijk. Zo werd er onder an-
dere gevraagd naar het vinger-

verband, knieverband, de brede 
das, een mitella en de stabiele 
zijligging. Alle 26 leerlingen van 
groep 8 hebben laten zien dat zij 
over voldoende kennis en vaar-
digheden beschikken om men-
sen eerste hulp te kunnen ver-
lenen. 

Laatste deel van de 
Soomerwegh aangepakt 
Castricum - Maandag zijn de 
werkzaamheden gestart aan 
het laatste deel van de Soomer-
wegh, tussen de Walstro en ro-
tonde van de Oranjelaan/Molen-
weide. Het asfalt wordt vervan-
gen door geluidsreducerend as-
falt er worden grasbetontegels in 
de bermstrook geplaatst. Ook de 
bermstrook tussen Zeeweg en 
de Walstro wordt voorzien van 
grasbetontegels. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden zijn de 
werkzaamheden tussen de Wal-
stro en rotonde Oranjelaan/Mo-
lenweide op 29 november afge-
rond. Van 1 tot en met 13 de-
cember wordt het tweede ge-
deelte aangepakt. Op 1 en 2 de-
cember worden de werkzaamhe-
den ´s nachts uitgevoerd. Even-
tueel met een uitloop naar 3 de-
cember. 
Verkeer dat Castricum in komt, 

wordt eerst via de oostelijke rij-
baan geleid. Na oplevering van 
de westelijke rijbaan, gaat het 
verkeer Castricum in, over de 
westelijke rijbaan. Het verkeer 
dat Castricum uit gaat, wordt 
tot en met 29 november omge-
leid via de Molenweide, Zwa-
nebloem, Weegbree en Walstro. 
De omleiding wordt met borden 
aangegeven. 
Het gemotoriseerd verkeer wordt 
tijdens de nacht van 1 en 2 de-
cember, met een uitloop naar 3 
december, omgeleid over Bak-
kum vanaf 21.00 tot 6.00 uur. 
De omleidingroute over de Zee-
weg/Van Oldenbarneveldweg/
Van Haerlemlaan/ Oranjelaan 
wordt met borden aangegeven. 
Het Shell benzinestation en de 
Kwikfit blijven tijdens de werk-
zaamheden via De Bloemen be-
reikbaar. 

Houwers in beeld
Castricum - Op 15 en 16 no-
vember komt het proces ‘van 
steen tot beeld’ helemaal tot le-
ven tijdens de expositie ‘Hou-
wers in Beeld’ bij Perspectief in 
Bakkum. Men kan werk van zes-
tien beeldhouwers bewonde-
ren én de actieportretten die fo-
tograaf Marina Pronk van hen 
maakte.
De werkgroep, inclusief begelei-
der Ton van Beest, laten hun beel-
den en beelden in wording aan 
belangstellenden presenteren. 
Van Beest is bij veel Castricum-
mers bekend van bijvoorbeeld 
‘de tas’ op het plein bij Geester-
duin en zijn beelden op de be-
graafplaats, de M.L.Kinglaan en 
in het gemeentehuis. 

De toegang is gratis. Op 15 no-

vember is de expositie te zien 
van 15.00 uur tot 17.00 uur en op 
16 november van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Ateliers de Duinrand is 
te vinden op de Van Oldenbarn-
veldweg 37, Bakkum.

Van 14 november tot en met 14 
januari exposeren de leden van 
de etsgroep van de amateur-
kunstenaarsvereniging ‘Perspec-
tief’ in de tuin van kapitein Rom-
mel in Castricum.
Het werk dat daar te zien zal zijn 
is heel afwisselend, want bin-
nen het etsen zijn er tal van mo-
gelijkheden. De leden zijn stuk 
voor stuk al jarenlang actief op 
de maandagavond onder de in-
spirerende leiding van beeldend 
kunstenaar en graficus Jaap 
Dekker. 

Harrie Geerts in de 100 van Castricum
Castricum - Harrie Geerts (81) 
woont bijna 60 jaar in Bak-
kum en Castricum en bekleed-
de tal van bestuursfuncties, on-
der meer in het onderwijs en de 
kerk. Ook was hij voorzitter van 
toneelvereniging Pancratius. 

Momenteel is Geerts actief als 
lid van de WMO-raad en het Cli-
entenplatform Castricum. Harrie 
Geerts is op donderdag 30 okto-
ber te gast in het radioprogram-
ma ‘de 100 van Castricum’, dat 
live wordt uitgezonden van 21.00 
tot 22.00 uur op Radio Castricum 
105. De uitzending wordt her-
haald op zondag 2 november van 
12.00 tot 13.00 uur. (foto: Combi 
Loek Anderson)

Bibliotheek 
aan huis
Castricum - Voor iedereen die 
niet zelf naar de bibliotheek kan 
gaan is er de ‘Bibliotheek aan 
Huis’. Er komt eerst een mede-
werker op bezoek om uit te leg-
gen welke mogelijkheden de bi-
bliotheek biedt. 
Men kan dan aangeven welke 
materialen gewenst zijn en waar 
de voorkeur naar uitgaat. 
Voor mensen die slechter gaan 
zien heeft de bibliotheek ook 
boeken in extra grote druk, de 
zogenaamde grote letter boe-
ken. Daarnaast zijn er ook luis-
terboeken te lenen. Na dit ken-
nismakingsgesprek wordt men 
eenmaal per drie weken bezocht 
door een vaste vrijwilliger die de 
materialen meeneemt. 

Deze service kost niets extra; Bel 
voor meer informatie Bibliotheek 
Castricum 0251 – 653 762, Bi-
bliotheek Akersloot 0251 – 312 
948, Bibliotheek Limmen 072 – 
505 2135. 

Fietsersbond in actie 
voor betere verlichting 
Castricum- Zaterdag 8 novem-
ber kan iedereen bij leden van 
de Fietsersbond afdeling Castri-
cum terecht om de verlichting te 
laten controleren en eenvoudi-
ge reparaties aan de verlichting 
uit te voeren. Dit vindt plaats van 
11.00 tot 15.00 uur bij Geester-
duin (ingang Vomar). 
Ook kan men de bandenspan-

ning laten controleren of de 
postcode in de fiets laten gra-
veren. 
Bij de kraam zijn verschillende 
folders van de Fietsersbond be-
schikbaar en me kan zich aan-
melden als lid. De Fietsersbond 
afdeling Castricum heeft behoef-
te aan uitbreiding met actieve le-
den.  

Lezing en presentatie vier 
kandidaten Water Natuurlijk
Bakkum - Meer weten over de 
kleine modderkruiper, bitter-
voorn, spinnende waterkever,  
waterschorpioen of waterspin? 
Dan is men welkom op de the-
ma-avond die op 10 november 
gehouden wordt van 20.00-22.00 
in bezoekerscentrum de Hoep. 
Tijdens een lezing, die door Hans 
van Os verzorgd wordt, zullen 

meer dan 100 dia’s getoond wor-
den. 
De lijst Water Natuurlijk, de 
groene waterschapspartij met 
hart voor blauw, doet mee aan 
de waterschapsverkiezingen die 
van 13-25 november gehouden 
worden. Vier kandidaten op de 
lijst Water Natuurlijk zullen zich 
op deze avond presenteren. 

Met alcohol op fiets 
Castricum - Op vrijdagavond 
omstreeks 18.25 uur werd op 
de Dorpsstraat in Castricum een 
40-jarige man uit Castricum die 
op een fiets reed gecontroleerd. 
De man blies 870 ug/l. 
Dat is vier maal het wettelijk toe-
gestane maximum van 220 ug/l 
(microgram alcohol per liter uit-
geademde lucht). De man, die 
verklaarde niet meer dan twee 
flesjes bier te hebben gedron-
ken, kreeg een proces/verbaal.

lijst 5 Hollands Noorderkwartier

kies voor water
Water Natuurlijk

Water Natuurlijk
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Kritische aantekeningen 
college over Aldersadvies
In een brief aan gedeputeerde T. Hooijmaijers heeft het college van bur-
gemeester en wethouders kritiek geuit op het advies van Alders ten 
aanzien van de ontwikkelingen van Schiphol. “Ons college hecht er aan 
enige kritische kanttekeningen te plaatsen bij het Aldersadvies. Wij zijn 
teleurgesteld over de keuze voor een volumegrens in het advies in plaats 
van een milieugrens. Naar wij hebben begrepen was dit echter voor de 
bewonersvertegenwoordigers aan de Alderstafel een harde voorwaarde.  
Wij zijn niet positief over de beperkte inzet van een vierde baan. Voor 
onze gemeente betekent dit, dat enkele kwalitatieve verbeteringen zoals 
het glijdend aanvliegen via de Continous Descent Approach-methode, 
vaste naderingsroutes en het langer aanvliegen over zee moeilijk of ver-
traagd ingevoerd zullen dan wel kunnen worden. Daarmee wordt de ver-
mindering van de hinder in het buitengebied vertraagd. Hierdoor wordt 
ook niet tegemoet gekomen aan de opdracht van het kabinet om aan de 
Tafel van Alders te komen tot een vermindering van de hinder voor het 
buitengebied. Wij betreuren het zeer dat de BRS-delegatie hierop heeft 
ingeleverd. Meer inzetten van een vierde baan had voor het buitenge-
bied in het algemeen veel winst opgeleverd. De mate van hinder die voor 
de gemeente acceptabel is, moet wat ons betreft gekoppeld worden aan 
de dosis-effectrelatie van wegverkeer. Dat betekent maximaal 9% ge-
hinderden in de 48 Lden (het buitengebied). Met de afgesproken doel-
stelling van ‘ten minste 5% minder gehinderden’ wordt dat niet gehaald. 
Wij zijn ook hier teleurgesteld over. Bij de experimenten voor een nieuw 
normen- en handhavingstelsel zullen wij dan ook vast blijven houden aan 
de dosis-effectrelatie voor het wegverkeer. 
Ten aanzien van het baangebruik hebben de gemeenten van Cluster 
Noord in hun nota gesteld dat het onevenredig vele gebruik van de 
Polderbaan gecorrigeerd moet worden en het totale aantal vliegbewe-
gingen meer verdeeld over de beschikbare banen. Er wordt nu echter 
overgegaan op een strikt preferentieel baangebruik. Uit “antwoorden op 
extra vragen uit het Aldersoverleg van 22 september ‘onder 3’ lijkt dat 
niet te leiden tot een toename van het totale aantal vliegbewegingen op 
de Polderbaan ondanks de verhoging van het aantal vliegbewegingen 
tot 2020 met 30.000. Wel leidt dit tot een andere verdeling waardoor 
het aantal starts met ± 20.000 vliegbewegingen toeneemt en het aantal 
landingen met eenzelfde aantal afneemt. Wij zullen dit kritisch volgen en 
blijven aangeven dat de hinder verdeeld moet worden over de regio rond 
Schiphol. Wij achten het van groot belang dat de in te stellen ‘taakgroep 
routeoptimalisatie’ zich sterk zal maken voor de optimalisatie van vlieg-
routes buiten de bebouwde omgeving. Hier valt voor onze gemeente 
winst te boeken gezien het feit dat wij, dágelijks, geconfronteerd wor-
den met het ontbreken van vaste vliegroutes voor landen. Hierdoor vindt 
het vliegen naar willekeur en dwars over onze bebouwde kom plaats. 
Wij zijn positief over de begrenzing van het verkeersaanbod in de nacht 
en vroege ochtend tot 32.000 vliegbewegingen vanaf 2010 en de ver-
lenging van het nachtregime. Wij hebben er tevens met instemming ken-
nis van genomen dat het advies en de daarbij behorende convenanten 
een samenhangend en ondeelbaar geheel vormen. Wij vragen u hierop 
nauwlettend toe te zien. Onze benadering van dit advies is mede geba-
seerd op de verhouding tussen de positieve en negatieve componenten 
voor onze gemeente. 
Het Aldersadvies heeft ons daardoor, als individuele gemeente, zeker 
niet de volledige winst gebracht die we binnen wilden bereiken. Bij de 
omzetting van het advies naar de specifieke convenanten en experimen-
ten zullen wij dan ook een kritische houding blijven aannemen.  
Burgemeester en wethouders van Uitgeest, Florence F.M. Eijck, drs. 
A.E.H. Baltus. (Ingekort door de redactie). 

Cadeau van supporters FC Uitgeest

Nieuwe kantensnijder 
voor groenmedewerkers
Uitgeest - De supportersver-
eniging van FC Uitgeest on-
dersteunt al jaren de voetbal-
vereniging. Regelmatig worden 
door FC Uitgeest verzoeken ge-
daan, die veelal worden gehono-
reerd. Dit keer is zijn de groen-
medewerkers verrast. “De vori-
ge kantensnijder was af; het ou-
de beestje was aan het einde van 
zijn latijn. Zonder dit gemak zijn 
de werkzaamheden bijna niet te 
doen en met de hand  kanten-
steken is een onmogelijke op-

gave.”  Dus kwam er een nieuwe  
kantensnijmachine. “De suppor-
tersclub die maandelijks twee-
maal klaverjast, is zeer zuinig op 
de centjes. En voordat dit ver-
zoek gehonoreerd kon worden 
moesten er vele klaverjasavon-
den worden gekaart!” 
Het bestuur van de voetbalver-
eniging  is zeer blij met deze on-
dersteuning. Zij roepen leden en 
donateurs op om de regelmatige 
klaverjasavonden te  komen be-
zoeken. 

Links Aad Dibbets (groenploeg), geheel rechts ook een groenploeglid. 
In het midden Jan de Wit schudt de hand van voorzitter SV

Baby- en kin-
derkleding
Uitgeest - Zaterdag 1 novem-
ber is van 11.00 tot 13.30 aan 
de Castricummerweg 6 in Uit-
geest  een tweedehands ba-
by- en kinderkledingbeurs. Dit 
is naast de hervormde kerk. Hier 
is de kans om nette kleding voor 
kinderen te kopen voor een hele 
leuke prijs. De maten lopen van 
maat 56 tot maat 146. Tevens zijn 
er Maxi Cosy’s, kinderwagens 
en boxen aanwezig. Ook speel-
goed is in overvloed aanwezig. 
Leuk voor de komende feestda-
gen.  Dit alles tweedehands en 
voor leuke prijzen. Tevens is aan-
wezig Sonja Koper van Lief Crea-
tief zij toont haar feestborden die 
gebruikt worden voor geboortes 
en feesten. Deze kunt u van haar 
huren bij geboortes of Sarah en 
Abraham feestjes.
Voor meer informatie of eventu-
eel zelf inbrengen van kleding: 
Christine van Ingen, 0251-318176 
of e-mail naar info@kietsj.nl.

Man gewond 
na steekpartij
Heemskerk - Een 33-jarige in-
woner van Heemskerk raak-
te vrijdagavond 24 oktober rond  
21.30 uur gewond toen hij op de 
Gerrit van Assendelftlaan door 
een onbekend  gebleven man in 
zijn buik werd gestoken.  
Het  slachtoffer liep met een 
aantal andere personen op een 
parkeerterrein, toen de  verdach-
te tegen hem aanliep. Korte tijd 
later bleek het slachtoffer ge-
stoken  te zijn, dit zonder enige 
aanleiding. De  gewonde man is 
overgebracht naar een zieken-
huis en daar opgenomen. Hij 
mocht  zaterdag het ziekenhuis 
weer verlaten.  
De  politie onderzoekt de zaak 
en is op zoek naar de verdachte.

Wintertijd bij MHCU
Uitgeest - Zaterdag 1 november 
start bij MHCU de herfstcompe-
titie. Alle teams zullen hieraan 
deelnemen. Voor de jongens C1 
zal het een spannende competi-
tie worden. Zij zijn gepromoveerd 
en het is afwachten hoe sterk de 
tegenstanders in de nieuwe pou-
le zullen zijn.
MHCU groeit enorm. Het is lang 
geleden dat de vereniging zo-
veel jeugdleden heeft gehad. 
Jongens in alle leeftijdscatego-
rieën zijn echter nog steeds van 
harte welkom bij de vereniging. 
Er wordt al hockey aangeboden 
voor kinderen van 5 en 6 jaar, de 
zogenaamde chico’s. Zij trainen 
op woensdag van 17.00 tot 18.00 
uur. De jongens E, dit zijn de jon-
gens die in groep 5 en 6 van de 
basisschool zitten, trainen even-

eens op woensdag en wel om 
17.30 uur. De jongens D (groep 
7 en 8) trainen op maandag van 
17.30-18.30 uur en de jongens 
C (1ste en 2de klas middelba-
re school) tenslotte zijn aan het 
einde van de week aan de beurt 
en wel op vrijdag van 18.30 tot 
19.30 uur.
Iedereen mag altijd vier keer 
meetrainen om op deze wijze 
kennis te maken met de hockey-
sport. voor hij of zij beslist lid te 
worden. Dus, jongens van Uit-
geest, ga eens kennismaken met 
de hockeysport. Op zaterdag  
kun je gaan  kijken hoe het er bij 
een wedstrijd aan toe gaan. 
Meer informatie alsmede trai-
ningstijden voor meisjes zijn te 
vinden op de website: www.mh-
cu.nl.

Agressieve man 
vernielt auto
Heemskerk - Politiemen-
sen gingen vrijdagmorgen om-
streeks 01.00 uur na  een mel-
ding van een vechtpartij naar de 
Strauszstraat. 
Daar troffen zij een vernielde au-
to aan en werd verklaard dat een 
17-jarige inwoner van Spijkenis-
se  verantwoordelijk was voor 
de vernieling. De verdachte was 
door bekenden uit de  woning 
gezet, aangezien hij zich onwen-
selijk gedroeg en bier over men-
sen heen  had gegooid. De jon-
geman had vervolgens een fiets 
tegen de auto gegooid,  waar-
door deze flink beschadigd raak-
te. 
De jongeman is op basis van sig-
nalement  bij de brandweerka-
zerne aangehouden en overge-
bracht naar een  politiebureau.

Vrouwen FC Uitgeest 
gingen voor niets op pad
Uitgeest - De vrouwen van FC 
Uitgeest zijn tegen LSVV niet in 
actie gekomen. Het team was 
wel op het complex van de te-
genstander. Aanvoerder Shari 
Breetveld: ,,Het duel werd uitein-
delijk afgelast vanwege de mas-
sale regen. Dat kan gebeuren 
maar het is wel vervelend dat we 
dat niet eerder wisten. Een uur 
voor de wedstrijd begon heb-

ben we nog telefonisch contact 
gehad en toen zou het duel nog 
doorgaan. Maar blijkbaar is er 
nog een extra keuring geweest. 
Vijf minuten voor onze wedstrijd 
begon kregen we te horen dat 
het was afgelast. Erg jammer 
want we hadden hard getraind 
van de week en gingen voor een 
goed resultaat. Hopelijk volgen-
de week beter.’’

Slechte tijden voor Stormvogels
Uitgeest - Kv Stormvogels 
heeft de een laatste wedstrijd 
van het jaar buiten met 18-7 
verloren. Aurora was bedui-
dend beter. Stormvogels is 
zwaar ontevreden, want de 
afgelopen weken waren de 
resultaten niet best.   

Speler Gerard Valkering: “Na 1-0 
achter kwamen we gelijk tot 1-1.
Daarna zijn ze uitgelopen naar 

3-1, 4-2, 6-3 en door naar 9-4 
met een ruststand van 12-5. Na 
de pauze scoorde Aurora vro-
lijk verder, wat resulteerde in 
uit einduitslag van 18-7. Valke-
ring was na afloop niet blij. ,Het 
is opvallend hoe makkelijk Auro-
ra van afstand raak schoot. Ter-
wijl wij juist gescoord hebben uit 
andere kansen omdat de schot-
kracht ook deze wedstrijd onvol-
doende was.’ 
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Strijd aan kop bij Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 24 okto-
ber schaakten bij SV Vredeburg 
in ronde 5 van de interne com-
petitie de nummers 1 en 2 tegen 
elkaar. Harold Ebels wist een ge-
lijkwaardige stelling op te bou-
wen, maar toen hij naliet de bes-
te voortzetting te kiezen, werd hij 
genadeloos door Bob Stolp van 
het bord geschoven. Bob ver-
sterkte daarmee zijn eerste plek 
aanzienlijk. 
Niels Hageman kwam een fout 
in de opening niet meer te bo-
ven. De verrassende Marcel 
Wester trof een wild aanvallen-
de Jaap Limmen, die veel mate-
riaal offerde en tenslotte moest 

vechten voor remise. Jan Leve-
ring wist zijn eerste winst te boe-
ken en Gerard de Graaf liet zien 
dat hij het schaken nog niet ver-
leerd is. 
Ook was er hevige strijd in groep 
B te noteren. Allard won door 
een onverwachte dameuitval, 
Thomas strafte een fout af en bij 
Rob en Silke eindigde een mat-
aanval in pat.
Op zaterdag 1 november starten 
de schaakopleidingen van SV 
Vredeburg opnieuw voor de di-
ploma’s Stap 1, 2, 3 en 4. Nieu-
we aanmeldingen bij D. Aafjes 
via  072-5054239, kosten inclu-
sief werkboek 30,50 euro. 

Sea Devils wint net niet
Castricum - Zaterdagavond 
speelden de basketballers uit 
Castricum in sporthal de Bloe-
men tegen Early Bird uit Pur-
merend. De mannen uit Pur-
merend hadden nog niet goed 
gepresteerd in de competitie 
maar hadden wel een verras-
sing in petto dit weekend. De 
2.10 meter boomlange center 
Jair Veldhuis, versterkte voor 
het eerst het team uit Purme-
rend. 

Hij eiste dan ook in het eerste 
kwart alle aandacht op letterlijk 
en figuurlijk. Hij scoorde zelf 10 
punten dit kwart en doordat hij 
‘gedubbelteamed’ moest wor-
den stond er steeds een andere 
speler van Early Bird vrij en kon 
deze zodoende relatief makke-
lijk scoren. Gelukkig scoorde de 
Castricumse center Jeroen Hoff-
man ook makkelijk en doordat 
Bob Hollanders en Esteban Met-
selaar ook bleven scoren viel de 
achterstand in het eerste kwart 
mee, 19-23. 
Het tweede kwart kreeg Sea De-
vils iets meer grip op het spel, 
mede door driepunters van Ro-
bert van der Eng en Metselaar. 
Ook de lange center van Purme-
rend kreeg letterlijk een zwaar-
gewicht tegenover zich. Robert 
Jan Derwig kweet zich goed van 

zijn taak en de lange man uit 
Purmerend kwam niet makkelijk 
meer tot scoren. 
Ook de andere spelers van Sea 
Devils lieten zich niet onbetuigd 
en zodoende werd het kwart af-
gesloten met een 24-20 winst 
voor Sea Devils. Rust 43 – 43. 
Thijs Engels en Fabian Strijder 
kwamen nog door met scores 
maar de andere spelers van Sea 
Devils die tot dan toe veel ge-
scoord hadden vielen stil. 
De mannen uit Purmerend 
maakten hier dan ook gebruik 
van en liepen weg naar een 61-
69 voorsprong. Na een peptalk 
van coach Tepaske gingen de 
spelers uit Castricum het laatste 
kwart goed van start.
Aanvallende rebounds werden 
gepakt en ook goed insidespel 
leverde de Castricummers veel 
punten op. Met nog twee mi-
nuten te gaan was het verschil 
slechts 5 punten in het voordeel 
van Early Bird. H

et publiek ging nogmaals achter 
de thuisploeg staan. Sea Devils 
wist het gat echter niet te dich-
ten en zodoende verloren de 
Castricummers na een uiterma-
te spannende en leuke wedstrijd 
met 5 punten, 83 -89.  Topscores 
Sea Devils: Hollanders 21, Hoff-
man 20 en Metselaar 11.

Danspaar Philipoom-
van Londen winnaars
Castricum - Dit weekeinde 
was de 2008 Miss Ballroom 
Trophy voor het Castricumse 
danspaar Maurice Philipoom 
en Marieke van Londen. 

Na weer weken van hard trainen, 
verschenen Maurice en Marie-
ke aan de start van de op één 
na hoogste Amateur dansklasse 
van Nederland, de A-klasse Ball-
room. Nadat Maurice en Marie-

ke hun finale hadden gedanst, 
bleef alleen nog de prijsuitrei-
king uit, en na het horen van de 
uitslag, sprongen zij dan ook een 
gat in de lucht, Maurice en Ma-
rieke wonnen de Miss Ballroom 
Trophy. 
De eerstvolgende wedstrijd die 
zij weer dansen, is die in Alme-
re waar weer een Internatio-
naal toernooi op het Program-
ma staat.

Maurice en Marieke in actieYogales in teken van de rug
Castricum - Zaterdag 8 no-
vember is er een speciale yoga-
les voor mensen die meer wil-
len weten over hun rug Bij Yoga 
Centrum Castricum. Veel men-
sen hebben problemen met hun 
rug, kunnen met moeite voorover 
buigen of iets van de grond op-
rapen. Speciaal voor deze men-
sen is er in het Yoga centrum 
Castricum een themales, waar-
in veel aandacht voor problemen 
met de rug. Er wordt aandachtig 
gekeken door een ervaren do-
cent naar de houding. Iedereen 
krijgt persoonlijke aanwijzin-
gen hoe de houding kan worden 
verbeterd. Ook leren de deelne-

mers te kijken naar elkaars hou-
ding. Bovendien komen vra-
gen aan de orde als: “Staan we 
wel goed rechtop? En hoe moet 
je tillen,? Hoe moet ik mijn li-
chaam gebruiken om voorover 
te buiging?” Spieren die zwak 
zijn moeten versterkt worden. 
Daar tegenover staan altijd spie-
ren die te sterk of te gespannern 
zijn. Wie hierover meer te weten 
wil komen, kan deelnemen aan 
deze themales op zaterdag 8 no-
vember van 9.30 – 11.00 uur. Lo-
catie is op de Van Speijkkade 61 
in Castricum. Inlichtingen: Yo-
ga Centum Castricum Tel: 0251-
651753 –0251-654679. 

Scouting Limmen houdt 
geslaagd JOTA-weekend
Limmen - Jamboree On The Air 
(JOTA) is een wereldwijd scou-
tingevenement, waarbij scouts 
over de hele wereld contact met 
elkaar leggen via zenders en te-
genwoordig ook via internet. JO-
TA wordt ieder derde volle week-
end van oktober gehouden. Ook 
bij scouting Limmen werd er 
weer een toren gebouwd om de 
antennes in te plaatsen voor een 
zo groot mogelijk bereik. Op za-
terdagochtend waren de jongere 
speltakken aan de beurt om via 
allerlei spelonderdelen contact 
te maken met elkaar en scou-
tinggroepen in de buurt. Later 

op de dag was het tijd voor de 
Jotacross. Hiervoor wordt door 
iedere deelnemende groep een 
thuisteam en een mobiel team 
gemaakt. Het mobiele team 
trekt eropuit met de auto, uitge-
rust met zender, en gaat posten 
af waar ze opdrachten moeten 
doen om zoveel mogelijk punten 
te verzamelen. 

Voortaan ook met de activiteiten 
meedoen? Bij de bevers (jon-
gens en meisjes uit groep 2/3) 
en bij de welpen (jongens uit 
groep 4/5) zijn nog plaatsen vrij. 
Zie ook www.scoutinglimmen.nl.

Limmen - De traditionele vei-
ling ten bate van kerk en 
jeugd van de Corneliusparo-
chie in Limmen vindt plaats 
op vrijdag 31 oktober van-
af 19.30 uur in zaal ‘De Bur-
gerij’.

Binnen Limmen worden huis-
aan-huis katalogi verspreid met 
daarin bijna 300 verschillende 
kavels, met een grote diversiteit. 
In de zaal zijn deze ook aanwe-
zig.
Naast de gebruikelijke fruitman-
den, levensmiddelpakketten, do-
zen wijn en port, champagne en 
dergelijke zijn er ook bijzondere 
kavels. Enkele hiervan zijn: Uit-
gebreid feestelijke brunches op 
zondagmorgen na afloop van de 
kerkdienst. Excursies naar na-
tuurgebieden met lunch onder 
leiding van deskundigen. Rond-
leidingen op de ‘Hortus Bulbo-
rum’, met aansluitend diner in 
uitstekend restaurant, vervoer 
verzorgd. 
Kaartjes voor diverse AZ wed-
strijden, inclusief een gezellige 
derde helft. Verder nog theater-
bonnen, schilderijen, Westfriese 
gastfeesten in Noord-Scharwou-
de in het nostalgische winkeltje 
van Aris Bouwens.  
Alle ingebrachte goederen en 
diensten zijn spontaan geschon-
ken. De opbrengst komt voor de 
volle 100 procent ten goede aan 
Kerk en Jeugdwerk.
De veiling staat al decennia lang 
bekend als een uiterst gezelli-
ge happening met gedreven vei-
lingmeesters.

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - kolpIng BoyS

ZONDAG 2 NOVEMBER
AANVANG 14.00 UUR

PUPIL VAN DE WEEK: RUbEN bRAKENhoff

Veiling voor 
kerk en jeugd

Feestelijke aftrap
werk Beatrixstraat
Castricum - De samenwerking 
tussen bewoners van de Prinses 
Beatrixstraat en de Ruiterweg en 
de gemeente Castricum werpen 
hun vruchten af: er ligt een plan 
voor de herinrichting van beide 
straten waar zowel bewoners als 
gemeente tevreden over zijn. 

Woensdag 5 november doet  
verkeerswethouder J. Hommes 
de feestelijke aftrap. 
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FC Castricum wint topper 
tegen Jong Hercules
Castricum - Castricum was 
vooraf de favoriet van de wed-
strijd tegen Jong Hercules en ze-
gevierde uiteindelijk ook. In een 
mooie ambiance en na een boei-
ende wedstrijd werd het 2-1 voor 
Castricum. De ploeg van trainer 
Kranendonk handhaafde daar-
mee de 100% score. Achttien 
punten uit zes duels levert Cas-
tricum een prima uitgangsposi-

tie op de ranglijst. Jong Hercules 
oogstte lof voor de speelwijze, 
maar ging strijdend ten onder. 
Castricum startte overdonderend 
aan de wedstrijd. Jong Hercules 
verdediger Rik Mettes verkeek 
zich in de openingsfase op Cas-
tricum spits Niel Popping, waar-
na uit de toegekende vrije trap 
Vincent Opheikens met een hard 
schot Castricum op voorsprong 

Biljartvereniging WIK
Cees aast op koppositie
Castricum - Het blijft stuiver-
tje wisselen in de kopgroep. De 
meest constante speler blijkt na 
zeven partijen Cees Burgme-
ijer, die met 2.64 en 12 punten 
de tweede plaats inneemt. Piet 
van Leur moet hij nog boven zich 
dulden, deze nam de kop over 
van Peter Ent. Piet versloeg Pe-
ter Groenendal in 21 beurten 
met een knap moyenne van 1.85, 
goed voor 14 punten.
Nog even sterker dan de hui-
dige koploper kwam Gerard de 
Zeeuw uit het strijdperk tegen 
Jan Kamp. Gerard sleepte met 
een heel goede partij in19 beur-
ten het hoogste aantal punten 
(15) in de wacht. De slotserie 
van 10 gaf de doorslag. Het ge-
middelde van 2.05 is voor Gerard 
een beste prestatie, die hem  de 
derde plaats opleverde. 
Jan Kamp heeft nog steeds last 
van vormverlies, al deed hij het 
met één minpuntje voor 1.94 niet 
zo heel slecht.

Een prima opsteker voor Kees 
Baars. Hij had wel flink tegen-
stand van Hein Kitsz, maar de 
laatste twee beurten (de 21ste 
en 22ste) met een serie van 14 
en 20, gaven Hein de genade-
klap, 13 punten voor Kees voor 
zijn uitstekende moyenne van 
4.50. Voor Hein werd het geen 
afgang, want zijn gemiddelde 
bedroeg 1.68 en daarmee pak-
te Hein 11 punten. Peter Vos 
blijft de groep van 24 goed vol-
gen. Vanuit zijn 13de plaats kan 
hij de huidige kopman met nog 
twee inhaalpartijen tegoed en 
24 punten achterstand, in theo-
rie zo weer aan zijn witte haren 
trekken. Dit bewees hij tenmin-
ste door tegen Jörgen Bolten 12 
punten te scoren. Jörgen hield 
met 10 punten zijn kruit droog.
Peter Groenendal, Piet Liefting, 
Cor Stroet en Jan van der Zon 
waren tot slot diegenen die hun 
gemiddelde met 10 punten ook 
op peil hielden.

bracht, 0- 1. 
Het meeste gevaar van Jong 
Hercules kwam van Luis Marin, 
die vanaf rechts spelend Martijn 
van Duivenvoorde van FC Cas-
tricum een moeilijke eerste helft 
bezorgde. Na vijfentwintig minu-
ten legde scheidsrechter Jacobs 
plotseling de bal op de stip, pe-
nalty voor Jong Hercules.  
De nummer 2 van Castricum, 
Paul Duijn, zou zijn tegenstander 
vast gepakt hebben. Niels Bruins 
stuurde Castricum doelman Ma-
rius Jansen de verkeerde hoek 
in, 1- 1.
In de tweede helft kwam Castri-
cum weer sterk uit de startblok-
ken. De bezoekers smeekten te-
vergeefs om een strafschop na-
dat Niels Popping werd neerge-
legd. De spits van Castricum lag 
net als bij de eerste goal, ook aan 
de basis van de 2- 1. De nummer 
9 van Castricum kon alleen wor-
den gestuit door een overtreding 
en uit de vrije trap van Duco de 
Koning kopte aanvoerder Bart 
Kuijs de bal onhoudbaar achter 
Jong Hercules doelman Ayhan 
Catak, 1- 2. Het was een veel-
zeggend moment, want één mi-
nuut later faalde aan de overzij-
de van het veld  Loek Verdonk 
voor Jong Hercules. Het was de 
grootste kans voor de thuisploeg 
in de tweede helft om langszij te 
komen. De wedstrijd bleef boei-
en, maar kende weinig uitge-
speelde kansen meer.

Kampioenen bij Helios
Castricum - Het feest is com-
pleet bij korfbalvereniging He-
lios. Nadat de D1 vorige week 
kampioen was geworden, greep 
zowel de C1 als de C2 afgelopen 
weekeinde de titel.
De kampioenswedstrijd van He-
lios C1 was zeer spannend. Na 
vijf gewonnen wedstrijden op rij 
werd ook het duel tegen Zaan-
dam Zuid winnend afgesloten, 
hetzij nipt met 3-2. 

De C2 verloor dit seizoen slechts 
één wedstrijd, en dat was vol-
doende om de medailles mee 
naar Castricum te nemen. Het 
team was in de kampioenswed-
strijd veel te sterk voor Groen 
Geel: 4-1. 
Nu het veldseizoen is afgelopen, 
gaan de jonge korfbaltalentjes in 
de zaalcompetitie opnieuw pro-
beren het kampioenschap bin-
nen te halen.

VV Limmen wint thuisduel
Limmen - VV Limmen heeft de 
thuiswedstrijd tegen Schagen 
met 2-1 gewonnen. Het team 
blijft daardoor volop in de race 
voor de eerste periodetitel. 
De overwinning van Limmen op 
Schagen werd luid bejubeld door 
de toeschouwers, die zich mas-
saal onder het dak van de com-
fortabele tribune hadden ver-
schanst. De drie punten waren 
verdiend op basis van het aan-
tal kansen dat Limmen creëer-
de en op grond van de tomelo-
ze inzet die Limmen andermaal 
ten toon spreidde. De beloning 
was er naar: voor de vierde maal 
op rij hield Limmen de punten 
op Dampegheest. Cadeau kreeg 
Limmen de overwinning zeker 
niet. Op de doorweekte grasmat 
moest het team heel diep in de 
reserves tasten om het modder-

gevecht in winst om te zetten. 
Eigenlijk had Limmen in de eer-
ste helft al afstand moeten ne-
men, maar men sprong te licht-
zinnig met de kansen om. Mar-
tijn de Haan en Jeroen Veldt kre-
gen de beste mogelijkheden, ter-
wijl een inzet van Koen Nijman 
via de lat over het doel caram-
boleerde. Des te zuurder was het 
dat Schagen zeven minuten voor 
het rustsignaal, via een kopbal, 
wel op voorsprong kwam. 
In de rust drong trainer Sem 
Wokke aan op meer daad-
kracht en die woorden wa-
ren niet aan dovemansoren be-
steed. Binnen tien minuten had 
Limmen met twee fraaie tref-
fers de achterstand omgebogen 
in een voorsprong. In de 48ste 
minuut maakte Ron van Stra-
len de bal mooi vrij en met een 

waarlijk prachtige curve zwiepte 
van Stralen de bal naar de bo-
venhoek, 1-1. Vijf minuten later 
stond Limmen op een 2-1 voor-
sprong. Sjoerd l’Abée liet op zijn 
zoveelste geslaagde interceptie 
een prachtige dieptepass volgen. 
De doelman van Schagen kreeg 
nog wel een hand achter de inzet 
van René Hof, maar moest bui-
gen toen Martijn de Haan in de 
rebound met een vernietigende 
uithaal de tweede Limmen-tref-
fer op het bord schoot. Dat doel-
punt kwam de ‘nestor’ van de 
ploeg meer dan toe. Grote pro-
blemen voor Limmen bleven uit. 
Alleen bij corners en vrije trap-
pen kon Schagen paniek zaaien 
in de Limmer achterhoede, maar 
de defensie - met Edwin den 
Breejen in het doel - gaf nau-
welijks een kans weg. Het der-
de doelpunt voor Limmen bleef 
uit, maar de vreugde over de drie 
punten was er niet minder om.

Meervogels onderuit
Akersloot - De Zondag 1 van 
Meervogels is tegen Assende-
flt met 2-1 onderuit  gegaan. De 
nummer twee van de ranglijst 
kon pas vijf minuten voor tijd de 
overwinning veilig stellen.
Tegen de verwachting in viel het 
in Assendelft mee met de wind 
en de regen al kwamen op de 
tribune de speciale M-side pa-
raplu’s bij de Akersloter suppor-
ters goed van pas. Ook hier werd 
op kunstgras gespeeld. Of dit de 
oorzaak was blijft een raadsel, 
maar binnen vijf minuten moest 

een speler van Meervogels al 
geblesseerd van het veld. Assen-
delft hield ook niet zo van de ei-
gen ondergrond en speelde vaak 
de lange bal om zo onrust in de 
Meervogels defensie te stichten. 
Meervogels raakte hier niet echt 
van onder de indruk al kwam het 
team daardoor zelf moeilijk aan 
voetballen toe.
Vlak voor rust leek Assendelft op 
1-0 te komen toen de bal ogen-
schijnlijk van achter de doellijn 
voorgezet werd. Deze kans liet 
de stadionspeaker zich niet ont-

nemen en hij riep snel de 1-0 om, 
gevolgd door een zelf geschre-
ven schlager: ‘Hij zit er in, hij zit 
er in’. De arbiter wees echter niet 
naar de stip en beide teams gin-
gen met 0-0 rusten. De twee-
de helft liet Assendelft zien met 
de meeste en beste kansen, al 
scoorde Meervogels nog wel uit 
een mooie aanval (Mick Keers-
sens). Vijf minuten voor tijd werd 
het aandringen van Assendelft 
beloond en ging Meervogels met 
een 2-1 nederlaag huiswaarts. 
Meervogels speelt zondag thuis 
tegen Zaandijk. De ploeg van 
trainer Han Visser heeft na zes 
duels evenveel punten.

Bakkum - Maandag 3 novem-
ber is er weer een stiltewande-
ling samen met Marianne Duijn 
en Rob de Wit. Het thema van 
deze herfstwandeling is: ‘Door 
de stilte investeer ik in liefde 
voor mijzelf’. 
Verzamelen gebeurt om 9.30 uur 
op de parkeerplaats van de Hoep 
aan de Zeeweg te Bakkum. 
De wandeling is ongeveer 5 km 

en duurt circa 1,5 uur. 
Deelname is gratis, maar een 
geldige duinkaart is wel nodig. 
Na afloop kan er, voor eigen re-
kening gezamenlijk koffie of thee 
gedronken worden bij Johanna’s 
Hof. 
Voor verdere informatie kan con-
tact worden opgenomen met 
Rob via telefoonnummer 06-
30773907.

Mee met stiltewandeling?
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Vitesse ‘22 onderuit 
tegen Purmersteijn
Castricum - Na een reeks 
goede overwinningen moest 
koploper Vitesse het opne-
men tegen de nummer twee 
Purmersteijn. Een topper dus 
in de Tweede Klasse A, waar-
bij in een enerverende wed-
strijd Purmersteijn er met de 
drie punten vandoor ging. 

De wedstrijd kende een voortva-
rend begin met twee voetballen-
de ploegen, die gelijk het ach-
terste van hun tong lieten zien. 
Purmersteijn liet bij vlagen haar 
goede combinatiespel zien, ter-
wijl Vitesse er snel uitkwam met 
scherpe aanvallen. Toch was het 

een dood spelmoment wat voor 
de eerste kans zorgde, maar 
doelman Koekkoek wist de kop-
bal uit zijn doel te werken. 
Niet lang daarna kwam Tom Spil 
in scoringspositie, na een goed 
lopende aanval. De middenvel-
der die de laatste weken het net 
makkelijk weet te vinden, faalde 
niet, 0-1. 

Vervolgens was het Purmer-
steijn, dat meer druk gaf naar 
voren. Uiteindelijk kwam via een 
mooie aanval, de bal bij nummer 
10, Ruben van Veen. Deze kap-
te doelman Koekkoek uit, waar-
na hij nog aangetikt werd door 

een glijdend been van de sluit-
post. De penalty werd feilloos in-
geschoten, waardoor men met 
een 1-1 ruststand leek te gaan 
rusten. Desalniettemin was daar 
vlak voor rust Tanno van der 
Berghe, die na een goede steek-
bal in de korte hoek raak schoot 
en daarmee de 1-2 op het score-
bord zette.

De tweede helft zag een conso-
liderend en angstig Vitesse, wat 
zorgde voor een immense druk 
van de kant van Purmersteijn. 
Uittrappen kwamen niet meer 
over de middenlijn en er werd 
te snel balverlies geleden door 
de Castricummers. Na een reeks 
aanvallen weerstaan te hebben, 
kwam de bal terecht bij diezelfde 
Van Veen, die op fraaie wijze de 
bal in het doel stiftte.

Dit was het sein voor Vitesse 
om meer vooruit te voetballen, 
om de druk enigzins te verlich-
ten. Onder andere Lennert Been-
tjes kreeg een goede kans, al-
leen voor de keeper. Helaas faal-
de hij oog in oog met de doel-
man, waarbij juist dit de momen-
ten zijn waarbij hij zijn klasse kon 
tonen. 
Ook Robin Bakker, die vorige 
week in zijn eentje de defensie 
van Berdos zoek speelde, kon 
zijn kansen niet benutten. De 2-
2 stand leek dus de uitslag te 
worden, ware het niet dat breek-
ijzer Braspenning, na goed voor-
bereidend werk van oud-Ajacied 
Lindenbergh, de winnende tref-
fer voor zijn rekening nam. Een 
wisseling van de wacht dus aan 
de kop van de Tweede Klasse A, 
waarbij volgende week zal wor-
den gestreden om de eerste pe-
riodetitel.

Tiny Hemstede-Gorter 
75 jaar lid van DOS
Castricum - Op 1 november 
2008 is het 75 jaar geleden dat 
Tiny Gorter op 8-jarige leeftijd 
lid werd van gymnastiekvereni-
ging Door Oefening Sterk. DOS 
bestond toen ruim anderhalf jaar 
en telde bij de oprichting 50 le-
den.
Na de moeilijke oorlogsjaren 
werd gestart met een nieuw be-
stuur. Tiny meldde zich aan en 
werd penningmeester van de 
vereniging. Samen met een paar 
andere bestuursleden probeer-
den zij DOS weer aan het draai-
en te krijgen. Huis aan huis werd 
de contributie opgehaald, zodat 
de leiding die aan de DOS-leden 
les gaf, betaald konden worden.
In de loop der jaren heeft Tiny 
veel zien veranderen bij DOS. 
De vereniging werd groter en er 
ontstonden nieuwe onderdelen, 
zoals moeder- en kindgymnas-
tiek, jazzdansen en trampoline-
springen.

Tiny maakte vele jubilea van DOS 
mee en voor haar onvermoeiba-
re inzet voor DOS werd zij be-
noemd tot erelid van DOS. Ook 
landelijk was zij ondertussen 
geen onbekende. Zij werd door 
de gymnastiekbond (de huidi-
ge KNGU) onderscheiden. Tij-
dens het 50-jarige jubileum van 
DOS in 1982 ontving zij de zilve-
ren eremedaille van de Orde van 
Oranje Nassau.

Na tientallen jaren met veel ple-
zier bestuurslid te zijn geweest, 
nam Tiny in 1987 afscheid van 
het bestuur. Velen heeft zij zien 
komen en gaan. Dat Tiny geen 
bestuurslid meer was, wil niet 
zeggen dat ze haar lidmaatschap 
opzegde. Tot op heden gymt ze 
als 83-jarige nog altijd op de 
dinsdagavond. Zolang het gaat 
zal zij dit blijven doen. Namens 
het bestuur van DOS van harte 
gefeliciteerd.

Ervaar de smaak van winnen
Topcoaches bij sponsor-
avond Croonenburg
Castricum - Volleybalvereni-
ging Croonenburg organi-
seert woensdag 5 november 
een unieke sponsoravond. In 
restaurant Blinckers zullen 
topsportcoaches Cor van der 
Geest en Toon Gerbrands ze-
ker vijftig sponsoren trakte-
ren op een inspirerende le-
zing onder het genot van een 
heerlijk diner.

Cor van der Geest is bekend als 
vader van de judokampioenen 
Dennis en Eelco van der Geest. 
En natuurlijk als succesvolste ju-
docoach in de Nederlands ge-
schiedenis. Als trainer was hij 
aanwezig op vier Olympische 
spelen.
Toon Gerbrands (directeur Alge-
mene Zaken bij AZ) heeft als vol-
leybalclubcoach voor het eerst 
in de geschiedenis van het Ne-
derlandse volleybal de Europa-
cup gewonnen. Tevens is hij au-
teur van twee managementboe-
ken. Zijn laatste boek ‘De leren-
de winnaar’ beschrijft het proces 
van presteren. Altijd onderweg 
en voortdurend op zoek naar 
het betere. De weg die wordt af-
gelegd, levert altijd weer nieu-
we leermomenten op. De prin-
cipes uit het boek De Lerende 
Winnaar vormen de basis voor 
een effectieve omgang met een 
steeds complexer wordende we-
reld en een beter management 
van persoonlijke verwachtingen. 
De boeken en de presentatie die 
hij hierover kan geven zijn niet 
alleen bruikbaar voor managers 
uit de sport, maar ook voor ma-
nagers uit het bedrijfsleven.

Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar, dus wie deze unieke 
avond in de gemeente Castricum 
wil bijwonen, kan bellen met An-
nemarie van Eck van de spon-
sorcommissie van Croonenburg,  
06-53695978.

In eerdere berichtgeving was 
aangegeven dat de heer Joop 
Alberda de gastspreker zou zijn. 
Joop Alberda is op het laatste 
moment verhinderd omdat hij 
met de NOS aanwezig is bij de 
Amerikaanse verkiezingen, maar 
hij heeft aangegeven op de vol-
gende sponsoravond van Croo-
nenburg zijn belofte in te vullen. 
Uiteraard is Croonenburg zeer 
tevreden dat deze twee topcoa-
ches uit de Nederlandse sport-
wereld op zo’n korte termijn hun 
medewerking konden verlenen.

Cor van der Geest

Oproep aan Castricumse jeugd
Balvaardigheid bij TVC
Castricum - Ook deze winter zal 
Tennisvereniging Castricum voor 
de allerjongste jeugd balvaardig-
heidslessen organiseren onder 
deskundige begeleiding. 
Tijdens deze lessen wordt de 
kinderen de grondbeginselen 
van de tennissport op luchtige 
en speelse wijze bijgebracht. Een 
ideale kennismaking dus met de-
ze boeiende sport. De lessen zijn 
bedoeld voor jongens en meisjes 

in de leeftijd van 6 en 7 jaar en 
worden wekelijks op donderdag-
middag gegeven tussen 16 en 17 
uur. De lessen gaan van start op 
6 november, de kosten bedragen 
79 euro. De balvaardigheidsles-
sen vinden plaats in de gymzaal 
aan de Walingstuin en voor ten-
nismateriaal wordt ter plaatse 
gezorgd. 
Voor vragen en opgave: jeugd-
commissie@tvcastricum.nl.

Speciaal voor de tennisjeugd van 6 en 7 jaar zijn balvaardigheidslessen 
op de donderdagmiddag

Meervogels 
komt niet tot 
scoren
Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels heeft punten la-
ten liggen tegen Flamingo’s. De 
Akersloters waren beduidend 
sterker maar wisten niet te sco-
ren. De ploeg stijgt hierdoor niet 
door naar de subtop. 

Zaterdag 1 november speelt 
Meervogels thuis tegen SVAP’74. 
En dat is een tegenstander die 
net iets boven de Akersloters 
staat.

Klaverjassen
bij Meervogels
Akersloot - Vrijdag 7 november 
organiseert handbalvereniging 
Meervogels wederom een kla-
verjasdrive in haar clubhuis. Het 
klaverjassen begint om 20.15 uur 
en men is welkom vanaf 19.30 
uur in het Boshuis. 
Op deze klaverjasavond zijn prij-
zen te winnen en is er een ver-
loting.
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Herfstmarkt Prijedor
Uitgeest - Het is alweer een 
tijdje stil rond Prijedor. Maar nu 
het tegen de feestdagen loopt is 
het zaak toch weer wat geld bij-
een te brengen, zodat de armste 
mensen in Bosnië ook een beet-
je leuk de decembermaand kun-
nen doorkomen en dat ook hun 
kerk wat verder kan worden af-
gewerkt.
Daarom wordt op zaterdag 15 
november van tien tot drie uur 
een boekent-, speelgoed- en 
kerstartikelenmarkt georgani-
seerd in De Klop naast de RK 
kerk aan de Langebuurt. 
Naast boeken zijn er deze keer 
veel prachtige, ouderwetse 
kerstspullen en natuurlijk speel-
goed en puzzels. En als klap op 
de vuurpijl is er een grote verza-

meling van bijzondere postzegels 
uit de hele wereld. Er is dus van 
alles, maar er kan altijd nog bij.
Wie mooie boeken, speelgoed of 
kerstspullen over heeft, kan die 
afgeven op de volgende adres-
sen:
Co Heine, Kruiskamplaan 110 
(311982); Fetze Pijlman, Vrijbur-
glaan 61 (313632) of Han Scheer-
man, Hogeweg 76 (311019). Ui-
teraard kunnen de spullen na 
een telefoontje ook worden op-
gehaald!
Maar niet alleen ‘gevers’ zijn no-
dig, maar ook ‘kopers’. Houd 
daarom zaterdag 15 november 
vrij en kom snuffelen. Voor jong 
en oud is er altijd wel iets te vin-
den. En voor een klein bedrag 
staat de koffie klaar.

Voor (groot)ouder en kind 

Nieuwe cursussen 
bij De Nieuwe Kuil
Uitgeest - Bij Stichting de Nieu-
we Kuil kunnen kinderen nu 
met een ouder, hun vader, moe-
der, opa of oma een cursus vol-
gen. Dit onder leiding van do-
cente Margret de Reus. Woens-
dagmiddag 19 novemer is er een 
(groot)ouder kind/ cursus vogel-
bol maken. Kosten zijn 12,50 eu-
ro per vogelbol. Tijd van 13.30 tot 
15.00 uur. De grote bol wordt ge-

maakt met pinda’s, vogelzaden, 
appeltjes en meer lekkers.
Opgeven voor de workshop kan 
bij Margret de Reus, Hogeweg 
66, 1911GJ Uitgeest, van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 
19.00 en 20.00 uur via 0251-
314177 of e-mail naar: johan-
dereus@versatel.nl. Kijk ook op  
www.freewebs.com/bloemsier-
kunst.

Bij Speeltuin Kindervreugd 
Workshop, streetdance 
en klaverjassen
UItgeest - In Speeltuin Uitgeest 
worden de komende maanden 
weer leuke activiteiten georga-
niseerd.
Op 1 november beginnen weer  
workshops. Deze keer wordt een 
mobiel gemaakt voor Halloween. 
Kinderen tussen 8 en 12 jaar die 
lid zijn van de speeltuin, zijn  van-
af 14.00 uur welkom. Het knut-
selen duurt tot ongeveer 16.00 
uur. Niet-leden zijn ook welkom, 
maar dan voor een kleine bijdra-
ge van 2,00 euro.
Ook deze week geven de pro-
fessionele en enthousiaste mei-
den, Sabine de Graaff en Tes-
sa de Goede, streetdancelessen 
bij speeltuinvereniging “Kinder-
vreugd in Uitgeest. Iedereen tus-

sen de 8 en 12 jaar die het leuk 
lijkt om te leren streetdansen is 
welkom tussen 10.00 en 11.00 
uur in het clubgebouw van de 
speeltuin aan Middelweg 108-
110 in Uitgeest. 
Maandag 3 november liggen de 
kaarten voor het klaverjassen 
bij Kindervreugd klaar. De der-
de klaverjasavond van dit sei-
zoen begint om 20.00 uur en dan 
zal ook de koffie klaar staan. Ook  
zin om een kaartje te leggen? En 
deze keer een leuke prijs mee 
naar huis? 

Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl of e-
mail naar: speeltuinuitgeest@
hotmail.com.

O. L. Vrouwe 
Geboorte viert 
Allerzielen
Uitgeest - Sinds lange tijd is het 
in de katholieke kerk gebruikelijk 
om op 2 november ‘Allerzielen’ te 
vieren. Op deze dag herdenkt 
men, ook in deze parochiekerk, 
op bijzondere wijze al degenen, 
die overleden zijn. Speciaal den-
ken zij aan hen, die het afgelo-
pen jaar zijn heengegaan.
Hiervoor is op 2 november om 
19.00 uur een Eucharistieviering 
in de Parochiekerk Onze Lieve 
Vrouwe Geboorte.
Tijdens deze viering wordt bij het 
noemen van de naam van een 
dierbare een gedachteniskaars 
aangestoken waarop de naam 
van de overledene staat. Na af-
loop van de viering kan deze 
worden meegenomen. 
Bij goed weer zal ook dit jaar na 
de viering een lichtprocessie zijn 
naar het kerkhof om daar de gra-
ven en urnen van al de overlede-
nen te bezoeken en te zegenen.
Voor deze gelegenheid zal spe-
ciaal het pad én het kerkhof zelf 
verlicht zijn.
Na afloop is er koffie in De Klop 
en daar zullen mensen van de 
Rafaëlgroep aanwezig zijn om 
nog even wat na te praten.

Rijbewijskeuring voor 
met name 70 plussers
Regio - Automobilisten van 
70 jaar en ouder moeten om 
de vijf jaar medisch gekeurd 
worden wanneer het rijbewijs 
verloopt. Het is dus belangrijk 
op tijd een afspraak te ma-
ken voor de zogenaamde rij-
bewijskeuring, zeker twee 
tot drie maanden voordat de 
geldigheid van het  rijbewijs 
verloopt. Het is niet nodig te 
wachten op de brief van de 
Rijksdienst voor Wegverkeer 
(RDW). 

De eerste stap in het proces is 
het kopen van het formulier Ei-
gen Verklaring met Medisch Ver-
slag bij de gemeente. Dat kost 
19,75 euro. De Eigen Verklaring 
vult u zelf in en de keuringsarts 
vult het Medisch Verslag in tij-
dens de keuring. Daarna stuurt 
men het zelf op naar het Cen-
traal Bureau Rijvaardigheid 
(CBR), waar de medisch advi-
seur de aanvraag gaat beoorde-
len. Wordt men geschikt bevon-
den, dan krijgt men de verklaring 
van geschiktheid thuis gestuurd, 
welke een jaar geldig is. Deze is 
nodig om bij de gemeente het 
nieuwe rijbewijs aan te vragen. 
De gemeente heeft  een week 
nodig om het nieuwe rijbewijs 

in orde te maken. Dus wanneer 
men zich ruim van te voren laat 
keuren kan men het antwoord 
van het CBR, de Verklaring van 
Geschiktheid, gewoon bewaren, 
tot uiterlijk een week voordat de 
geldigheid van het rijbewijs gaat 
verlopen. Zo sluit het nieuwe rij-
bewijs mooi aan op het oude rij-
bewijs.
Sinds enige tijd kunnen 70-plus-
sers en automobilisten met een 
medische aantekening in hun 
rijbewijs uit Heemskerk en om-
streken voor een betaalbare en 
onafhankelijke rijbewijskeuring 
maandelijks terecht in De Jans-
heeren, locatie Breughel, Pie-
ter Breughelstraat 5, te  Heems-
kerk. De keuring kost 30 euro en 
de keuringsarts is R. Kloek, voor-
malig huisarts. Ook inwoners uit 
omliggende gemeenten zijn wel-
kom.
Voor informatie en aanmeldin-
gen belt u met het afsprakenbu-
reau van Regelzorg: 0251-231793 
(iedere werkdag tussen 14.00 en 
17.00 uur). Keuringsdata 2008: 24 
november en 22 december. 
Meer informatie op www.regel-
zorg.nl. Hier is ook een overzicht 
van alle overige locaties waar 
deze keuringen worden aange-
boden.

Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdsche-
ma van Volleybalvereniging Vol-
uit deze week is als volgt:
Donderdag 30 oktober: Voluit DS 
1 - NIVO DS 1 om 20.00 uur; Vol-
uit HS 2 - VIP HS 5 om 20.00 uur; 
Voluit DS 4 - Odin DS 5 om 20.00 
uur; Voluit DS 2 - Zaanstad DS 7 
om 20.00 uur; Voluit HS 1 - ZTS 
HS 1 om 21.30 uur; Voluit DS 5 - 
VIP DS 3 om 21.30 uur; Voluit DS 
3 - NIVO DS 3 om 21.30 uur.
Zaterdag 1 november: Bevok MB 
1 - Voluit MB 2 om 08.30 uur en 
VCC’92 MB 1 - Voluit MB 1 
om 10.00 uur.

Workshop 
Glaswerk
Uitgeest - Zaterdag 15 novem-
ber kun je in jongerencentrum 
Mill House van 10.00 tot 13.00 
uur je eigen unieke glas maken. 
Met een speciale glasverf be-
schilder je een longdrinkglas he-
lemaal naar eigen wens. Je kunt 
uit diverse leuke plaatjes kiezen. 
De workshop is voor jeugd van-
af 7 jaar. Kosten 2,50 euro. Neem 
zelf een doosje mee als bescher-
ming om je glas in te vervoeren.
Jongerencentrum Mill House 
is aan Molenwerf 6 in Uitgeest.  
Neem zelf wel een doosje 
Geef je voor 10 november op bij 
jongerenwerker Daniëlle van de 
Brug via jongerenwerk@jong-
uitgeest.nl, of 06-13421719. Kijk 
voor meer voorbeelden of infor-
matie over glaswerk decoreren 
op  www.glaswerkdecoratie.nl.

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562

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

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker ©
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** www.bakkerijputter.nl **

Deze week: NIEUW !!

pEpERNOOtBROODJE
per stuk  2, 50 !!

Dit weekend:
appElplaatcakE

nu  4, 75 !!
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

Reactie gemeente Uitgeest
Het college van Uitgeest heeft gedeputeerde T. Hooijmaijers per 
brief bedankt voor zijn inzet als voorzitter van de BRS-delegatie 
aan de Tafel van Alders. Het beschouwt het advies dat nu aan 
het kabinet is uitgebracht als een ‘reëel en ondeelbaar compro-
mis’. Toch plaatst het college enige kritische kanttekeningen:

Burgerlijke stand
AANGIFTE HUWELIJK
F.S. Ossendorp en N.M.W. Krom

OVERLEDEN
Mevrouw M.E. de Bruin, 79 jaar.
Mevrouw S. Fiolet, 76 jaar, echt-
genote van G.J. Voss

Kijk op Uitgeest
Cool
Wat was het een gezellige mid-
dag afgelopen zaterdag. Veel 
kinderen (en ouders) waren ge-
komen om bij de opening van 
het speelterrein aan de Haver-
kamplaan in Waldijk te zijn. On-
danks het mooie weer stonden 
we wel te soppen in de klei, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Alles was perfect georganiseerd 
door onze eigen Jeugd- en Jonge-
renraad (JJR). Zelf waren de leden 
van de JJR onherkenbaar gewor-
den door al de suikerspinnen die 
tijdens het maken in hun haar en 
kleding waren gewaaid. Plakke-
rig, maar nog steeds enthousiast 
bleven ze suikerspinnen draaien 
en aan alle kinderen uitdelen. 

Ook de prijsvraag voor de nieu-
we naam van het speelterrein 
had de JJR georganiseerd.
Ruim 100 kinderen hadden mee-
gedaan. En uiteindelijk mocht 
ik de prijs aan winnares Donna 
Goedhart uitreiken. ‘Klimbende’ 
heet het speelterrein voortaan. 
Want klimmen en klauteren kun 
je er volop. Een loopbrug, een 
klimhuis, veel houten palen en 
een kano. Mijn zoontje Perry zat 
meteen bovenop het klimhuis. 
Hij vond het speelterrein ‘cool’, 
vertelde hij tussen twee happen 
suikerspin door.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Advies Alders stelt gemeenten teleur 
De gemeenten van de Cluster noord (Uitgeest, Heemskerk, Be-
verwijk, Velsen, Castricum en Heiloo) zijn op een aantal punten 
teleurgesteld over het advies dat de zogeheten Tafel van Alders 
heeft uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol. Het advies 
aan de ministers van Verkeer & Waterstaat en van VROM schiet 
volgens de gemeenten op een aantal punten tekort.

Onder leiding van Hans Alders is 
het afgelopen jaar overleg gevoerd 
over de ontwikkeling van Schiphol 
en omgeving op middellange ter-
mijn. Bij dat overleg waren betrok-
ken het Rijk, de luchtvaartsector, 
een delegatie van omwonenden 
en de Bestuurlijke Regie Schiphol 
(BRS). De BRS-delegatie bestond uit 
één regionale en een aantal lokale 
bestuurders. Gemeenten waren dus 
geen partij, ze waren indirect bij het 
overleg betrokken. De voorzitter van 
de BRS, gedeputeerde Hooijmaijers, 
heeft Uitgeest en andere betrokken 
gemeenten gevraagd afzonderlijk te 
reageren op het advies dat nu is uit-
gebracht.

Gevolgen voor Cluster noord
Uitgeest en de andere gemeenten 
van de Cluster noord stelden in 2007 
een eigen Strategische nota Schip-
hol op. Hierin gaven zij aan welke 
maatregelen en grenzen wenselijk 
waren om de overlast van Schiphol 
te beperken. Het advies van de Tafel 
van Alders volgt deze nota op een 

aantal essentiële punten niet. 
Zo wordt in het advies van Alders 
tot 2012 het bijzetten van een vier-
de baan beperkt. Voor ons gebied 
betekent dat een vertraging van de 
nagestreefde verbetervoorstellen, 
zoals de landingen in glijvlucht. 
Vanaf 2010 wordt gestart met lan-
dingen in glijvlucht in de avond. 
Vanaf 2012 wordt dat uitgebreid 
naar de uren van 15.00 tot 18.00 
uur. In ons gebied zal dat een ver-
mindering van de hinder opleveren.
Het totale aantal vluchten over de 
Polderbaan blijft tot 2020 gelijk 
met afspraken die voortvloeien uit 
de regelgeving uit 2008. De groei 
in de periode 2010-2020 wordt op 
andere banen dan de Polderbaan ge-
realiseerd.
Vanaf 2012 wordt het aantal vluch-
ten in de nacht en vroege ochtend 
beperkt tot maximaal 32.000 (nu: 
33.500).
De heer Alders komt binnenkort 
naar de regio om inwoners en raads-
leden een toelichting te geven op de 
voorstellen.

- Het college is teleurgesteld over 
de keuze voor een volumegrens 
in het advies in plaats van een 
milieugrens. Het heeft echter 
begrepen dat dit voor de bewo-
nersvertegenwoordigers aan de 
Alderstafel een harde voorwaar-
de was.

- Het college is niet positief over 
de beperkte inzet van een vierde 
baan. Voor Uitgeest betekent dit 
dat enkele kwalitatieve verbete-
ringen zoals het glijdend aan-
vliegen, vaste aanvliegroutes en 
het langer aanvliegen over zee 
moeilijk of vertraagd ingevoerd 
zullen worden. Daarmee wordt 
de vermindering van de hinder 
in het buitengebied vertraagd. 
Het college betreurt het zeer dat 
de BRS-delegatie hierop heeft in-
geleverd. Het vaker inzetten van 
een vierde baan had voor het 
buitengebied in het algemeen 
veel winst opgeleverd.

- Het college wil dat de mate van 

hinder die voor de gemeente 
acceptabel is, gekoppeld wordt 
aan de dosis-effectrelatie van 
wegverkeer. Dat betekent maxi-
maal 9% gehinderden in het bui-
tengebied. Met de afgesproken 
doelstelling van ‘ten minste 5% 
minder gehinderden’ wordt dat 
niet gehaald. Het college is ook 
hier teleurgesteld over.

- Het college blijft hameren op 
de optimalisatie van vliegroutes 
buiten de bebouwde omgeving. 
Hier valt winst te boeken voor 
de gemeente Uitgeest omdat in-
woners dagelijks geconfronteerd 
worden met het ontbreken van 
vaste vliegroutes voor landen. 
Hierdoor vindt het vliegen naar 
willekeur en dwars over de be-
bouwde kom plaats.

Voor de volledige tekst van deze 
brief: zie de website van de ge-
meente Uitgeest onder de knop 
‘Schiphol’.

WWW.UITGEEST.NL



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat voor 
zoveel nodig vergunning verleend is aan de Ondernemersvereniging 
Uitgeest (OVU) voor het houden van de intocht van St. Nicolaas op 
zondag 16 november 2008. De aankomst is per boot rond 14.00 uur 
in de gemeentehaven aan de Meldijk. Daarna vervolgt St. Nicolaas 
zijn tocht in een door paarden getrokken open rijtuig naar het Oude 
Regthuys aan de Kerkbuurt voor de jaarlijkse toespraak. Vervolgens 
maakt hij nog een rondrit door het dorp en door de Kleis. In verband 
met het bovenstaande wordt de route tijdelijk afgezet.

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

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
BL 2008-088 De Bonkelaar 29

Plaatsen dakkapel
BL 2008-005 Langebuurt 48

Wijzigen gevels
BL 2008-094 Wethouder Twaalfhovenstraat 7

Plaatsen erker 
BR 2008-096 Meldijk 23a

Uitbreiden bedrijfspand

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

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN 
Verzenddatum
27-10-2008 De Sluiswachter 23

Uitbreiden woning
27-10-2008 Westergeest 107

Oprichten schuur
27-10-2008 Westergeest 109

Oprichten schuur

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven of geweigerde vergunningen of voorgenomen 
vrijstellingen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een be-
zwaarschrift dient binnen zes weken met ingang van de dag na be-
kendmaking van het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan Burgemeester en Wethouders. 

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie behandelt op maandag 3 november 2008 
vanaf 14.00 uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heems-
kerk, Bergen en Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering 
bijwonen in het gemeentehuis van Uitgeest. De agenda van de bouw-
plannen van de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 30 oktober 
2008 worden ingezien bij de balie van Publiekszaken in het gemeen-
tehuis van Uitgeest of u kunt contact opnemen met mevr. K. Dekker, 
tel. 0251-361169.

Uitgeester vlag in Afghanistan
Eind juni vertrokken de jonge Uitgeesters Raoel en Leeroy als mi-
litair naar Uruzgan. In deze Afghaanse provincie nemen zij als lid 
van de luchtmobiele brigade deel aan de Nederlandse missie. Die 
werkt onder opperbevel van de NAVO mee aan de wederopbouw 
van Afghanistan. Bij hun vertrek kregen de jongens van burge-
meester Mieke Baltus een vlag van de gemeente Uitgeest mee. 
Vorige week stuurden ze via hun familie de burgemeester een le-
vensteken.

Vanuit hun legerplaats Camp Hadri-
an kwam een foto waarop ze de 
Uitgeester vlag laten wapperen in 
de woestijn. Daarbij schreven ze: 
‘Zoals u ziet maakt onze dorpsvlag 
een aardige wereldreis. Hier staan 
we met de vlag in Deh Rawod. Met 
ons gaat het prima. We hebben het 
behoorlijk druk ook al is het op het 
moment redelijk rustig. De warmte 
neemt nu wat af en de zandstormen 

worden nu eindelijk wat minder. 
Maar voor de ergste kou zijn wij al-
weer thuis. Van ons de groeten uit 
Deh Rawod. Raoel en Leeroy.’

De twee Uitgeesters zullen voor de 
Kerstdagen weer met hun familie 
herenigd worden. In elk geval één 
en mogelijk twee andere jongens uit 
Uitgeest zullen hun plaatsen weer 
innemen.

Expositie van werken Wim de Goede
Wethouder van cultuur Arnold Sely opent donderdagavond 6 no-
vember om 20.00 uur een tentoonstelling in het gemeentehuis 
van Uitgeest van pentekeningen en aquarellen van Wim de Goede. 
Wethouder Sely neemt dan tevens het eerste exemplaar van de 
Hutgheest 2008 in ontvangst. De tentoonstelling is tot begin janu-
ari te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Bericht uit B&W van 28 oktober 2008
Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag-
ochtend. Hieronder lichten we een van de onderwerpen toe waarover 
het college deze week heeft besloten.

- Markeren wandelroute Stelling van Amsterdam. Recreatie Noord-Hol-
land NV krijgt toestemming om het deel van de doorgaande wandel-
route over de Stelling van Amsterdam op het grondgebied van de 
gemeente Uitgeest te markeren. Stickers met geel en rood worden 
aangebracht op palen en hekken langs de openbare weg en op parti-
culiere terreinen.

Niet toevallig staat op de omslag 
van de nieuwe Hutgheest ook een 
pentekening van de in Uitgeest 
geboren Wim de Goede, voorstel-
lende het Kooghuis. De exposi-
tie bestaat uit pentekeningen en 
aquarellen die hij onlangs maakte 
van historische plekken en gebou-

wen in en om Uitgeest. Een deel 
van de pentekeningen werd eerder 
afgedrukt in nieuwsblad De Ken-
nemer onder de rubriek ‘Pennen-
streek’. Meer informatie over de 
in Castricum wonende kunstenaar 
is te vinden op zijn website www.
wimdegoede.nl.

Raads- en commissievergaderingen beluisteren?
WWW.UITGEEST.NL

Te koop:
4 Eetkmr. stoelen, 60,-, armstl. 
m. losse kussen, gobl. stof 15,-
, cd-kastje 7,50,  st. kop sche-
merl. m. leeuwenp. 20,-. Alles in 
1 koop 75,-. Tel: 023-5355937
Te koop:
Kweekkoppeltje diamant-
duifjes, kooi voor in de ka-
mer 45,-. Tel: 0251-226245
Te koop:
Div. cyclidevissen, 5,- 
p.st., golfballen, 0,50 p.st. 
Tel: 0255-754064
Gevraagd:
Verzamelaar van grammo-
foonplaten vraagt singles en 
lp’s jaren 50/60 t.b.v. juke-
box. Tel: 023-5381320

Te koop:
Gamma elektrische bladrui-
mer met opvangzak, 2000 
watt, 15,-. Tel: 023-5395395
Verloren:
Horloge (dames) Danish design 
omg. Spitsaak. Tel: 023-5393362
Te koop:
Sparta fiets met el. tra-
pondersteuning 350,-. 
Tel: 023-5492142
Gevraagd:
Rommelmarktspullen t.b.v. dag-
je uit verst. gehandicapten. 
Wie heeft er wat op zolder voor 
ons. Bel ons. Tel: 0255-520356
Gevraagd:
Ouderwetse ronde piano-
kruk. Tel: 0255-513834

Te koop:
Splinternieuwe opoefiets 
180,-. Tel: 023-5391467
Te koop:
Design kerstb. 120 cm, goud 
of zilver 20,-, rotan tafel, rond 
+ stoel  25,-, Delftsbl. bord 
100 jr. IJmuiden2 5,-, zonne-
bank, 2 x 10 lampen + gez. brui-
ner 50,-. Tel: 023-5376726
Te koop:
Sprekend Zeeslag van MB 
nw. in ds. 15,-, was 100,-, dart-
bord met pijlensets, nw. in 
verpak. 10,-, zilveren mun-
ten, 3 x 50,-, 1 x 10,-, gulden 
munt 50,-. Tel: 023-5380750
Te koop:
Zwitserlandvignet 10,-. 
Tel: 023-5377467

Te koop:
Boeken, als nw. 50 ct. fruitpers 
25,-, cd-rek 5,-, picknickmand 
compl.nw. 46,-, skeelers mt. 38 
m. ac. 17-. Tel: 023-5383868
Te koop:
Zonnehemel type EasySun 50,-
, ski’s l. 1.70, stokken 1.20 en/
of 1.05 25,-, 4-pers. bunga-
low tent 50,-. Tel: 023-5370406
Te koop:
Zeer goede meisjesfiets, 24”, 
3 x 7 handvatversn. kl. paars/
blauw, brede banden en ver-
lichting. Nw. pr. 295,- nu 
115,-. Tel: 0251-233236
Gevraagd:
Glas in loodraam, hanger van 
Velsen met o.a. de Vuurto-
ren erop. Tel: 0255-532725

Te koop:
Oude Singer naaimachi-
netafel, 10,-, oud 4-pits pe-
troleumstel merk Hal-
ler 15,-. Tel: 0251-240513
Gevraagd:
tomos snorbromfiets. 
Tel: 0255-518125
Te koop:
Racebaan Nico + 2 auto’s com-
pl. 50,-, draadloze hoofdte-
lefoon Sony 20,-, spellen, 7 
voor palystation2 w.o. Eu-
ro2008 60,-. Tel: 0255-536082
Te koop:
Mooie 2,5 zits donkerrode rib-
bank van Stoutenbeek 200,-
, eventueel bijpassende fau-
teuil 50,-. Tel: 023-5288684

Gevraagd:
Oude ansichtkaarten, 
poststukken en postze-
gels. Tel: 023-5262028
Te koop:
Loekie kinderfiets, 12” 
met zijwielen 45,-, i.z.g.st. 
Tel: 023-5254462
Te koop:
Kinderfiets ± 4 jr. 25,-, z.g.a.n. 
2 x  gebruikte noren Vi-
king 35,-. Tel: 023-5372925
Te koop:
Div. boeken ong. 26 st. 15,-, 
boeken 30 st. div. 17,50, samen 
30,-. i.g.st. Tel: 023-5372787
Te koop:
Breedbeeld tv 50,-, dvd-speler 
z.g.a.n. 20,-. Tel: 0255-532240


