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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Bedreiging buschauffeur
Uitgeest - Een buschauffeur 
meldde maandagmiddag een 
week geleden dat hij in de buurt 
van het Stationsplein was be-
dreigd door een passagier. 
Agenten hebben op aanwijzing 
van de chauffeur de verdachte 

aangehouden. De man zat nog 
in de bus. De verdachte bleek 
een 57-jarige man uit Uitgeest 
die zich ook naar de agenten toe 
agressief opstelde. De man is in-
gesloten. Tegen hem wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt. 

Een muzikale tijdreis
Uitgeest - Musicalgroep Time 
Square neemt het publiek mee 
op een tijdreis door Amerika. Dat 
gebeurt in Dorpshuis De Zwaan. 
Op het toneel staat een grote ku-
bus waaruit allerlei verrassin-
gen komen. Mimespelers beel-
den de medleys uit. Ragtime, de 
voorloper van jazz, komt voorbij, 
daarna de jaren 20 met de musi-
cal Chicago. Met een grote surf-
plank zijn the Beach Boys vervol-
gens aan de beurt. Na de pauze 
een hoofdrol voor Tracy in Hair-
spray. Vervolgens de Motown-
sound van de jaren zestig. Eind 
goed al goed, met Highschool 
Musical. De hoofdrolspelers 
Troy en Gabrielle zorgen samen 
met de volledige cast van Time 
Square voor een echte uitsmijter. 
Te zien op zaterdag en zondag 7 
en 8 november, vrijdag en zater-

dag 13 en 14 november, aanvang 
20.30 uur. Kaartjes kosten 12,50 
euro en te koop bij Boekhandel 
Schuyt op de Middelweg. 

Dubbele file na aanrijding
Uitgeest - Dinsdagmorgen ont-
stond op de A9 bij Uitgeest een 
flinke file in zowel richting Alk-
maar als richting Haarlem. 

Een aanrijding tussen vier auto’s 

was de aanleiding. Op de rijbaan 
richting Alkmaar raakten vier 
personenauto’s betrokken in een 
kop-staartbotsing. 
Niemand raakte ernstig gewond, 
de auto’s liepen zware schade 

op. Door de botsing op de in-
haalstrook ontstond er ruim vijf 
kilometer file. Maar ook op de 
andere rijbaan ontstond een file 
dankzij nieuwsgierige automobi-
listen. (Foto: Leo Tillmans).

tot ziens bij

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95deze week 
Bij besteding van 10,00 of meer

gratis
100 gram slagroomtruffels

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

Rock-’n-roll en Roparun
Uitgeest - Op 22 mei 2010 gaan 
de UitgeestRunners van start 
voor de Roparun, een hard-
loopestafette van 530 kilometer 
van Parijs naar Rotterdam. Het 
doel van deze estafette is zo-
veel mogelijk geld ophalen voor 
Stichting Roparun. 
Deze stichting zet zich in voor 
mensen met kanker en hun fa-
milie. De UitgeestRunners, een 
groep vrienden uit Uitgeest en 
Akersloot,  gaan proberen met 
sponsoractiviteiten zoveel mo-

gelijk geld binnen te halen voor 
Roparun. Als aftrap begint op za-
terdag 14 november vanaf 21.00 
uur ‘Rock-’n-roll meets Roparun’, 
een feestavond met livemuziek 
van de ‘The Fucking Assholes’ in 
de Storeyclub in Akersloot. 
De entree is 5,00 euro, inclusief 
één drankje en de opbrengst 
komt geheel ten goede aan de 
Roparun. Een gift storten kan 
op rekening  42.25.05.099, t.a.v. 
A. Zonneveld  onder vermelding 
van Vriend UitgeestRunners. 

Uitgeest - Zondag om vier uur 
gingen de piepers af van de 
brandweer voor een binnen-
brand aan de lepelaarstraat. Om-
dat het om een woonhuis ging, 
werden twee tankautospuiten en 
een ladderwagen ingezet. 

Bij aankomst van de eerste tank-
autospuit was al snel duidelijk 
dat het een pannetje op het vuur 
betrof en er geen brand was. 
Na even gewacht te hebben op 
de bewoner, kon de brandweer 
weer retour kazerne gaan.

Pannetje zorgt 
voor tumult

DEZE WEEK
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Veel belangstelling voor feestelijk gebeuren

5000 euro voor ’t Dierenduintje 
van Univé Noord-Kennemerland
Castricum - Dat velen de kin-
derboerderij ’t Dierenduintje 
een warm hart toedragen was 
woensdag 21 oktober duidelijk. 
Alle 180 donateurs hadden een 
uitnodiging gehad. Tientallen 
ouders en opa’s en oma’s waren 
naar de Duinenboschweg geko-
men om mee te maken welk be-
drag Univé nu wel bestemd had 
voor ’t Dierenduintje. Het was de 
regiomanager van Univé Noord-
Kennemerland, Richard Bloedjes, 
die namens Univé een cheque 
van 5000 euro overhandigde aan 
Brenda Bakker. 
Brenda Bakker is de penning-
meester van ’t Dierenduintje. Zij 

is de dochter van Fred en Wil-
la Bakker, de twee mensen, die 
zich dagelijks naast hun banen 
met hart en ziel aan hun werk 
op de kinderboerderij wijden. 
Fred: “Naast mijn 50-urige werk-
week bij het recyclingbedrijf Ico-
va draai ik met de uren hier erbij 
80 uur in de week. Mijn vrouw en 
ik werken hard.” 
Dochter Brenda had zich inge-
schreven voor de goede doelen 
van Univé. Toen ’t Dierenduintje 
bij één van de drie uitverkorenen 
behoorde, was het ook Brenda, 
aan wie de cheque van 5000 eu-
ro werd overhandigd. Zonder 
haar initiatief was het anders niet 

gelukt. Univé Noord-Kennemer-
land maakt deel uit van de Coö-
peratie Univé Regio +. Deze co-
operatie werkt zonder winstoog-
merk. Een deel van de winst gaat 
naar goede doelen. De 5000 euro 
voor ‘t Dierenduintje, door Univé 
‘steuntje in de rug’ genoemd, is 
bestemd voor een broodnodig 
echt toilet en een opslagplaats 
voor voedsel. 
Fred: “We willen er een mooi 
klein gebouwtje van maken met 
gepotdekselde wanden.” 10.000 
euro ging er naar het doel MS-
Anders en 15.000 euro ging naar 
‘de Vriendelijke Reus’, een pas 
opgerichte stichting, waar kin-
deren met een lichamelijke be-
perking op pony’s mogen rijden. 
Univé had alle klanten in Castri-
cum aangeschreven. Via internet 
was er 350 keer voor ’t Dieren-
duintje gestemd. 
Op het terrein van de kinder-
boerderij had Univé alles prach-
tig versierd. Er waren allerlei ac-
tiviteiten. Kinderen en volwasse-
nen mochten raden hoeveel ap-
pels en peren er in een bak za-
ten en verder was er een soort 
speurtocht, konden de kinde-
ren op een pony rijden en deel-

de Univé speelgoedbeesten uit, 
die in een ommezien op waren. 
De kinderboerderij is een eldo-
rado voor kinderen. Twee ganzen 
bewaken het terrein. Alle kinde-
ren kennen zo langzamerhand 
de twee hangbuikzwijnen wel: 
de witte Tommy en de zwarte 
Mickie. Verder zijn er zes geiten, 
acht schapen (vijf dwergscha-
pen en drie Hampshire down 
schapen), de potlam Roosje, ne-
gen konijnen, tientallen eenden 
en duiven. 
Fred: “Soms komen er wel duiven 
hier mee eten. Nou, dan gooien 
we wat extra voedsel. Ik houd nu 
eenmaal van dieren. Ik ben ont-
zettend blij met de 5000 euro, 
maar helemaal kostendekkend 
is het niet. We hopen eigenlijk op 
nog wat meer steun en zijn ui-
teraard altijd blij met nieuwe do-
nateurs. Bedragen van 2,50 tot 
50 euro per jaar zijn meer dan 
welkom. Wij krijgen geen sub-
sidie van de gemeente. Mag ik 
het gironummer even opgeven? 
Dat mag. Gironummer 9353259 
ten name van Stichting ’t Dieren-
duintje, Castricum. Internet: ht-
tp://home.deds.nl/~dduintje. 
(Marga Wiersma)

De regiomanager van Univé Noord-Kennemerland, Richard Bloedjes 
overhandigt de waardecheque aan penningmeester Brenda Bakker. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Klapweide Castricum: zwar-

Gevonden en
vermiste dieren

te gecastreerde kater, witte bef 
en poten, 2 jaar, Tommy. Korte-
naerplantsoen Castricum: bruin-
cypers poesje, wit neusje, kin 
en bef, 4 kniekousjes en zwart 
staartpuntje, 5 maanden, Zoë. 
Beverwijkerstraatweg Castricum: 
muisgrijze gecastreerde kater, 
witte streep tussen ogen, wit-
te neus, bef en poten, groot en 
slank, 9 jaar, Lucky. Schoolweg 
Limmen: roodcyperse gecas-
treerde kater, zwart halsbandje 
met strassteentjes en belletje, 2 
jaar, Harry.
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Programma 29 okt t/m 4 nov 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

CORSO KLASSIEKE MUZIEK
zondag 11.00 uur dinsdag 14.00 uur 

“Lucerne Festival 08”
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur
“Terug naar de Kust”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag, maandag & 
woensdag 20.00 uur

“De Storm”
donderdag & dinsdag 20.00 uur 

“Fame”
zaterdag 14.00 uur 

zondag 13.30 & 16.30 uur
woensdag 14.00 uur
“UP 3D” (NL)

zaterdag 14.00 uur 
zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur
“Sinterklaas en de 

Verdwenen Pakjesboot”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 16.30 uur 
“Lover of Loser”

Met Linda de Mol

Terug naar de kust
Thriller naar het boek van Sas-
kia Noort met Linda de Mol als 
een alleenstaande moeder die 
bedreigd wordt. Haar groot-
ste angst lijkt waarheid te wor-
den als ze begint te twijfelen aan 
haar verstand. Maria Vos (Lin-
da de Mol) is moeder van twee 
kinderen en net zwanger van de 
derde. Haar relatie met Geert 
(Daan Schuurmans) staat ech-
ter op springen en Maria be-
sluit het kind niet te houden. Een 

paar dagen later krijgt ze te ma-
ken met bizarre anonieme be-
dreigingen. 
Ze vlucht met haar kinderen naar 
haar voormalige ouderlijk huis. 
Terwijl het winterse verblijf in 
de villa aan zee Maria confron-
teert met traumatische jeugd-
herinneringen en haar omge-
ving steeds meer aan haar gees-
telijke gezondheid begint te twij-
felen, komt haar belager steeds 
dichterbij.

Concertfilm  
De concertfilm Russian Night 
werd opgenomen tijdens het Lu-
cerne Festival in 2008 met de 
wereldberoemde dirigent Clau-
dio Abbado en pianiste Hélène 
Grimaud. 

Zij spelen De Vuurvogel, ballet-
muziek van Stravinsky voor de 
Ballets Russes, het tweede Pia-
noconcert van Rachmaninov en 
The Tempest van Tsjaikovsky. 

Gewichtsconsulente Ineke Earnshaw:

“Hebben lijners levenslang?”
Castricum - “Hebben lijners le-
venslang? Het hangt ervan af 
hoe je tegen gezond eten aan-
kijkt”, zegt Ineke Earnshaw van 
de gewichtsconsulentenprak-
tijk Weight Solutions. “Eten doe 
je om je lichaam de juiste voe-
dingsstoffen te geven en om ge-
zond te blijven. Dat betekent niet 
dat je niet van het eten mag ge-
nieten, want gezond eten kan 
ook heerlijk zijn. Het betekent 

ook niet dat je maar heel weinig 
mag eten, want als je de richt-
lijnen van het Voedingscentrum 
volgt kun je als volwassene tus-
sen de 19 en 50 jaar wel 6 tot 7 
boterhammen per dag eten. Voor 
mensen tussen de  51 en 70 jaar 
is dat 5 á 6 boterhammen.” Veel 
mensen schrikken daar van. “Zo 
veel?”, roepen ze dan en ‘dat haal 
ik lang niet!” De kunst is dus om 
dagelijks genoeg te eten van wat 

je lichaam nodig heeft. Dat zorgt 
er tegelijkertijd voor dat de trek 
naar ongezonde tussendoortjes 
veel minder wordt. In haar prak-
tijk probeert Earnshaw dat de 
mensen in te laten zien. Die po-
sitieve benadering van gezond 
eten is heel belangrijk voor de 
lange termijn want als je dat ge-
voel kunt krijgen zal het je wei-
nig moeite kosten om op gewicht 
te blijven als je je streefgewicht 

Reviderm Microdermabrasie 
oplossing voor huidproblemen
Regio - Vrijwel iedereen krijgt 
vroeg of laat last van rimpeltjes, 
pigmentvlekjes, littekens en ver-
lies van vitaliteit. Dit als gevolg 
van levensstijl (stress, roken, al-
cohol, voeding) en milieu-invloe-
den. Gelukkig kunnen deze pro-
blemen snel en effectief verhol-
pen worden met Reviderm Mi-
crodermabrasie. Dit is de aller-
nieuwste behandelmethode voor 
huidvernieuwing bij Schoon-
heidssalon Beauty for All in Uit-
geest aan de Middelweg 9. Ul-
trasound versterkt deze metho-
de. Dankzij deze behandeling 
krijgt de huid haar frisse en jeug-
dige uitstraling terug.
Reviderm Microdermabrasie is 
een zeer effectieve behandelme-
thode voor de huid met speci-
fieke problemen zoals vermoei-
de en matte huid, vlekkerige 
huid, oudere huid met rimpelvor-
ming, rokershuid, zon bescha-
digde huid, futloze, droge en ru-
we huid, verstopte poriën, acné 
en acnélittekens. Microderma-
brasie is een mechanische su-
perpeeling waarmee de boven-
ste huidlaag op een pijnloze ma-
nier wordt verwijderd en de huid 
wordt gestimuleerd tot aanmaak 
van nieuwe, jonge en elastische 
huidcellen. Met behulp van mi-
crokristallen worden dode huid-
cellen, oneffenheden en onrein-

heden op een veilige manier van 
de huid ‘afgeslepen’. Ultrasound 
(geluidsgolven) brengen de ac-
tieve werkstoffen dieper in de 
onderste lagen van de huid. De 
geluidsgolven verzachten en 
ontspannen de vermoeide huid 
zichtbaar en vervagen huidon-
zuiverheden, couperose en lit-
tekens. Na een Microdermabra-
sie behandeling met Ultrasound 
ziet men direct verbetering. Al-
lereerst analyseert de specialiste 
de huid. De behandelduur is af-
hankelijk van de conditie van de 
huid en dient persoonlijk te wor-
den vastgesteld. De specialis-
te heeft hiervoor specifieke trai-
ningen gevolgd. Schoonheidssa-
lon Beauty for All is een exclu-
sieve salon die deze techniek 
in huis heeft en de behandelin-
gen zeer voordelig aanbiedt. Een 
kuur bestaat uit zes behandelin-
gen, ter introductie betaalt men 
slechts vijf behandelingen. Het 
is noodzakelijk dat de cliënt voor 
de kuur, tijdens en na de behan-
deling de kuur thuis zelf vervolgd 
met behulp van de geadviseer-
de Reviderm producten. Geïnte-
resseerd? Bel dan voor een af-
spraak tel: 0251-311198 of voor 
gedetailleerde informatie of ad-
vies. Meer informatie is ook te 
vinden op de website www.
beautyforall.nl.

hebt bereikt. Gewichtsconsu-
lente Ineke Earnshaw runt sinds 
drie jaar haar praktijk Weight So-
lutions aan de Korte Cieweg 8 in 
Castricum en werkt op vrijdag-
middag aan de Drie Linden in 
Limmen.  Ze begeleidt volwas-
senen op individuele basis bij 
het afvallen. Weight Solutions 
is aangesloten bij de BGN; Be-
roepsvereniging Gewichtscon-
sulenten Nederland waardoor 
bij veel zorgverzekeraars een 
gedeeltelijke vergoeding van de 
kosten mogelijk is via de aanvul-
lende polissen. Voor meer infor-
matie: tel.: 06-52662676 of www.
weightsolutions.nl. 

Lekkerste bonbon van 
Nederland bij de Roset!
Castricum - Chocolatier Geert-
Jan Heesterbeek maakt de lek-
kerste bonbon van het land. Zijn 
Bullet limited edition is op de 
Smaakparade gelauwerd. En de-
ze bijzonder bonbon is gewoon 
te koop bij De Roset. De lekker-
ste bonbon van Nederland!
“De Bullet limited edition, heet 
de gelauwerde bonbon”, vertelt 
Martin Langeveld van De Roset. 
“De bonbon weegt elf gram, is 
mooi rond en glanst. Dat komt 
door de airbrush en het goud-
poeder. De bullet is gevuld met 
een gelei van limoncello en een 
ganache van framboos. Ook zit 
er een stukje marshmallow van 

wilde rode roos in.”
En dat is waar de vakjury van 
de Smaakparade in Almere voor 
viel. Deze bonbon van Geert-Jan 
Heesterbeek werd alom gepre-
zen. “Op alle fronten de beste”, 
luidde het oordeel. In totaal de-
den 42 bonbonmakers mee aan 
de wedstrijd. 
Heesterbeek, is naar eigen zeg-
gen totaal overdonderd door de 
prijs. Pas toen zijn gezelschap 
begon te juichen, drong het tot 
hem door dat hij eerste was. “Ik 
ben nooit met zo’n wedstrijd be-
zig geweest en om dan bij de 
eerste poging meteen te winnen 
is onwaarschijnlijk.” Heester-

beek heeft met de uitverkiezing 
van zijn bonbon een achtdaag-
se reis gewonnen naar een ca-
caoplantage in de Dominicaanse 
Republiek. De wedstrijd De Lek-
kerste Bonbon van Nederland 
werd voor de derde keer gehou-
den. De Roset is te vinden op de 
Burgemeester Mooijstraat en in 
winkelcentrum Geesterduin. 

middelweg 13 • uitgeest • 0251 314598

www.BuONAseRA.Nl

Zaterdag 31 oktober

PAPeRPlANe

Open tot 04.00 uur!!
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KortWeg

Bakkum - Op maandag 2 no-
vember om 20.00 uur is er een 
klankmeditatie in het Witte Kerk-
je. De klankmeditatie duurt on-
geveer twee uur en wordt samen 
afgesloten met een klankcirkel.
Men dient zelf een matje mee te 
nemen, iets om mee toe te dek-
ken en eventueel een kussentje. 
Deelnamekosten bedragen 20,00 
euro inclusief koffie en thee.
Voor meer informatie en reser-
veren Joke Welboren sakaga-
weea@hotmail.com, www.sa-
kagaweea.nl.

Klankmeditatie

Castricum - Op 22 november 
begint om 10.00 uur een fami-
lieopstelling met het onderwerp 
ogen. Dit gebeurt in de praktijk-
ruimte van Ingrid Frissen, Kerc-
keven 1. De oog-opstelling wordt 
verzorgd door www.vrolijkweer-
zien.nl. Er zijn die dag al meer-
dere opstellingen gepland, zo-
dat er alleen nog representan-
ten nodig zijn. Wie nog nooit een 
familieopstelling volgens de Bert 
Hellinger methode heeft meege-
maakt, krijgt nu een kans. Voor 
meer informatie of aanmelden: 
ingridfrissen@hotmail.com of 
0251-659359.

Familieopstelling 
met thema ogen

Castricum - Kinderkoor de Ster-
retjes is tijdelijk gestopt vanwe-
ge het tekort aan kinderen. Maar 
men wil heel graag met een koor 
zingen tijdens de kerstgezinsvie-
ring. 
Daarom is men op zoek naar kin-
deren die mee willen zingen voor 
alleen deze kerst. 
Er wordt voor de opvoering in 
de kerk gerepeteerd op 19 en 26 
november, 3, 10 en 24 december 
van 16.00 tot 17.00 uur. De uit-
voering in de kerk is op 24 de-
cember om 17.30 uur.
Voor meer informatie of op-
gave: bel of mail Danielle: 
d.m.vanrooij@versatel.nl, tel. 
0251-244898.

Sterrenkerstkoor 
voor kinderen 

Castricum - Over het onderwerp 
‘Hulp en genezing langs geeste-
lijke weg door de leer van Bru-
no Gröning’ wordt op maandag 
16 november een informatieve 
lezing gehouden in de Tuin van 
Kapitein Rommel, ingang Stati-
onsweg t/o het Station. Aanvang 
19.30 uur.
De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage wordt gevraagd.
Voor informatie: tel. 075-6284502 
of www.bruno-groening.org.

Informatieve lezing

Castricum - Vanaf 27 oktober 
is in de vitrines in de winkel en 
in de etalage van Bossinade Op-
tiek, Torenstraat 30, een selectie 
‘brillen’ te zien, fantasie-objecten 
gemaakt door brugklasleerlingen 
van het Bonhoeffer College.
Bij het vak Handvaardigheid heb-
ben de leerlingen voor de zomer 
onderzoek gedaan naar beel-
dende begrippen en voorwer-
pen/materialen die passen bij 
een door hen gekozen beroep, 
en daarop gebaseerd maakten 
zij een ontwerp en voerden de 
‘beroepsbrillen’ uit in materialen 
naar keuze, bijvoorbeeld hout, 
veren en schuimrubber. Zoals 
een bril voor een timmerman die 
is vormgegeven en gemaakt van 
spijkers, schroeven en een oude 
duimstok. Of de bril waarvan de 
glazen bestaan uit (houten) bo-
terhammen met hagelslag voor 
de eigenaar van een broodjes-
zaak.

Expositie ‘brillen’

Limmen - Elke zaterdag is er 
voor de jeugd van vier tot en met 
negen jaar van 10.30 tot 12.00 
uur Kids Club. Entreekosten be-
dragen 1,00 euro, inclusief limo-
nade en wat lekkers. 
Op zaterdag 31 oktober is er 
Conquista’s Kookclub. Deze keer 
gaat men pan-pizza’s maken. 
Op zaterdag 7 november gaat 
men maskers maken. Aangera-
den wordt om oude kleren mee 
te nemen.
Zaterdag 14 november is het Wii 
toernooi. Voor de winnaar is er 
een prijs.
Club X-tra, bestemd voor alle tie-
ners van twaalf tot en met zes-
tien jaar, is elke vrijdag- en za-
terdagavond van 19.00 tot 22.00 
uur. 
Op zaterdag 31 oktober is het 
thema ‘Halloween weerwolven 
met Janneke en Rick’. 

Programma 
Conquista

Castricum - De prachtige kleu-
ren in de natuur geven een 
herfstwandeling een unieke di-
mensie. Wie wil genieten van 
de natuur in dit jaargetijde kan 
deelnemen aan een boeiende 
wandeling rondom Castricum op 
woensdag 4 november. De tocht 
heeft een lengte van circa 15 ki-
lometer en wordt begeleid door 
Rinus Vink. De groep wandelaars 
vertrekt om 10.00 uur vanaf het 
verzamelpunt bij de kaartjesau-
tomaten voor het station in Cas-
tricum. Men kan zonder opgave 
deelnemen. Er zijn geen kosten 
aan de tocht verbonden, eventu-
ele consumpties onderweg zijn 
voor eigen rekening. Voor infor-
matie: Rinus Vink, telefoon 0251-
652016 of met de Stichting Wel-
zijn, telefoon 0251-656562. 

Herfstwandeling  

Castricum - Op  maandag 2 no-
vember kan men in stilte wande-
len onder leiding van Rob de Wit 
en Marianne Duijn. 
Deze herfstwandeling staat te-
vens in het teken van ‘Allerzie-
len’. De wandeling in de Noord-
Hollandse duinen is ongeveer vijf 
km en duurt, inclusief een pauze 
circa 1,5 uur.
Verzamelen om 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij het informatie-
centrum ‘de Hoep’ aan de Zee-
weg te Bakkum.
Aan deze wandeling zijn geen 
kosten verbonden, na afloop is 
er gelegenheid om, voor eigen 
rekening, een kop koffie of thee 
te drinken bij Johanna’s Hof en 
na te praten. Denk wel aan een 
geldige duinkaart.
Voor informatie tel: 06-30773907  
of 0251 -657809. 

Wandelen in stilte

Castricum - De Volksuniversi-
teit organiseert een cursus Dich-
ters en hun poëzie. We wonen 
dicht bij de zee en de duinen 
waar het heerlijk wandelen en 
fietsen is. Datzelfde gebied was 
en is ook een inspiratiebron voor 
dichters. 
Op iedere cursusavond staat 
steeds één dichter met zijn werk 
centraal en maakt men uitstapjes 
naar andere dichters. De cursus 
bestaat niet alleen uit lezen, luis-
teren en discussiëren. Er wordt 
in Leiden een literaire wandeling 
gemaakt langs een aantal muur-
gedichten.
Dichters en hun poëzie start op 
19 november (vijf bijeenkomsten 
en een literaire wandeling). Voor 
meer informatie: www.vucas.nl 
of bij de VUcas, Kooiplein 24a, 
670048.
Foto: A. Roland Holst.

Castricum ook 
bron van poëzie

Castricum - Op 3 november is 
er een lezing door ds. Dick van 
Arkel in de Maranathakerk. Het 
onderwerp is: ‘Herkenning na de 
nacht?’ 
In de geloofscrisis van deze tijd is 
de kerk op zoek naar haar wor-
tels. Op deze ontdekkingstocht 
zijn al verschillende zaken her-
ontdekt en teruggevonden. Na 
de inleiding zal er gelegenheid 
zijn met ds. van Arkel en met el-
kaar in gesprek te komen. Aan-
vang van de lezing is 14.30 uur.

Open bijeenkomst 
PCOB Castricum

Castricum - Elk najaar orga-
niseert de Stichting tot behoud 
van natuurlijke en cultuurhistori-
sche waarden in de Alkmaarder-
meeromgeving een avond voor 
donateurs en belangstellenden. 
Dit jaar staat deze avond hele-
maal in het teken van water in 
de gemeente Castricum. Op 29 
oktober om 20.00 uur in Ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 in Castricum 
zullen Lia Vriend en Rob Veen-
man verleden, heden en toe-
komst van het water in de ge-
meente Castricum belichten. 
Daarbij zal de gemeentegrens 
uiteraard overschreden worden, 
want het water bepaalt graag 
zijn eigen grenzen. Voor meer in-
formatie: www.alkmaardermeer-
omgeving.nl

Castricum 
en het water

Limmen - Cisca en Evert Ab-
spoel nemen het publiek 5 no-
vember mee op reis naar het 
dak van de wereld. De tocht gaat 
langs Boeddhistische kloos-
ters, pelgrims, gebedsvlaggen en 
het ruige Tibetaanse landschap, 
waarvan de horizon slechts on-
derbroken wordt door nomaden 
die hun Yaks hoeden. De reis 
begint om 20.00 uur in de bi-
bliotheek van Limmen aan het 
Zonnedauw nr. 2. Dit reisverhaal 
wordt aan de hand van digita-
le projectie verteld, afgewisseld 
met audiovisuele shows. Voor 
een voorproefje zie www.diale-
zingen-abspoel.nl.   
Deze informatieve lezing vindt 
plaats op in Bibliotheek Kenne-
merwaard, locatie Limmen, Zon-
nedauw 2. De toegang tot deze 
reis is 6,00 euro. Kaarten zijn te 
koop bij de klantenservice in de 
bibliotheek. Reserveren kan op 
telefoonnummer 072 – 505 2135 
of per e-mail via limmen@biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Op reis naar het 
dak van de wereld

Castricum – Ook dit jaar haalt 
Atelier Uitjekunst, onderdeel van 
Heliomare te Wormerveer, alles 
uit de kast om de expositie van 
oud naar nieuw, part two, een 
nieuwe dimensie te geven. Voor 
de tweede keer is er een unie-
ke collectie gerecyclede produc-
ten te zien. Naast kunstzinnige 
vazen, spiegels en lampen is het 
atelier vooral bezig geweest om 
oude meubeltjes op te pimpen 
naar hedendaagse eye catchers. 
Er zijn diverse versierde ‘stoffer 
en blikken’ en bezems. Vazen lij-
ken vleugels gekregen te heb-
ben of hebben brokante kleding 
aan. Dit alles is te zien tijdens de 
openingstijden van Klaver Vier 
op de Dorpsstraat 45a.

Uitjekunst expo-
seert bij Klaver Vier

Castricum - De jamsessies die 
elke laatste donderdag van de 
maand plaatsvonden in Café 
Me Tante zijn verhuisd naar Ca-
fé Basta. Donderdag 29 okto-
ber staat de sessie in het teken 
van ‘Rockinbluesboogiecountry-
jive’ wat betekent dat alle leden 
van de formatie Bluesix als vaste 
gast aanwezig zullen zijn.
Iedereen die mee wil spelen, 
hoeft alleen zijn instrument mee 
te nemen, en zich op de avond 
aan te melden bij Jan Stobbe of 
Bert Baars. 

Jammen 
in Café Basta

Castricum - Op 1 november van 
14.00 tot 16.30 uur kunnen kin-
deren vanaf zes jaar bij Toon-
beeld een middag aan de slag 
met het maken van lichtobjec-
ten voor de komende St. Maar-
ten. Er zijn geen kosten aan deze 
middag verbonden,  inschrijving 
is wel verplicht. Opgeven kan 
door te bellen tel 0251-659012 
tijdens kantooruren of te mailen 
tnbeeld@xs4all.nl o.v.v vriend-
jesdag 1 november en het aan-
tal kinderen dat men aanmeldt. 
Graag aanmelden voor vrij-
dag 15.00 uur. De middag vindt 
plaats bij de afdeling beeldend 
van Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6 in Castricum.

Lichtobjecten ma-
ken bij Toonbeeld
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-10-2009: Pascal Johannes 
Eduard, zoon van B. van den 
Hauten en D.M. van Cranen-
burgh, geboren te Castricum. 
09-10-2009: Layra Sadey, doch-
ter van C.A. Colleye en T.P. van 
der Galiën, geboren te Beverwijk
09-10-2009. Siem Gijsbert Jo-
han, zoon van M.B. de Vries en 
L. de Wilde, geboren te Alkmaar. 
13-10-2009: Piet, zoon van L.R. 
Bloothoofd en B.A. van Bon, ge-
boren te Beverwijk. 16-10-2009: 
Koen, zoon van J. van den Berge 
en P. Hermans, geboren te Cas-
tricum. 17-10-2009: Julia, doch-
ter van T.M. Lowie en S. Boelhou-
wer, geboren te Beverwijk. 17-10-
2009: Michelle Rianne, dochter 

van D.P. Verlinden en A. Rab, ge-
boren te Beverwijk. 17-10-2009: 
Emily, dochter van L.Y. Zhu, ge-
boren te Beverwijk. 18-10-2009: 
Alysha E., dochter van S. Schul-
kens en M.B.E. van Mastrigt, ge-
boren te Beverwijk. 18-10-2009: 
Sophie Johanna Cecilia, dochter 
van M.J.A. van Scherpenzeel en 
J.H. Kruijt, geboren te Alkmaar. 
19-10-2009: Jayden, zoon van 
A. van Zandwijk en A.I.U. Zeg-
waard, geboren te Beverwijk. 20-
10-2009: Sven, zoon van G.H.J. 
Hemmer en T. Duits, geboren te 
Beverwijk. 20-10-2009: Fiene So-
fie, dochter van I.C. Jacet en M.J. 
Stork, geboren te Beverwijk.
Wonende te Alkmaar:
20-10-2009: Sharandeep Kaur, 
dochter van Gurham Singh en 

den Hoed, Reimpje, geboren te 
Castricum.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
09-10-2009: van den Haak, Ri-
chard en van Amersfoort, Frauk-
je, beiden wonende te Akersloot. 
15-10-2009: Snel, Martinus H. en 
Bierman, Sabiha S., beiden wo-
nende te Akersloot. 15-10-2009: 
Louwe, Aron A.C.J. en van Bus-
chbach, Karin, beiden wonende 
te Castricum. 16-10-2009: Ter-
luin, Gerard J. en Luisa Laamens, 
beiden wonende te Akersloot. 
16-10-2009: Kat, Rogier F. en La-
bots, Marieke, beiden wonende 
te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
20-10-2009: Reeze, Jeroen M. en 
Prins, Inge I. W. beiden wonende 

te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
07-10-2009: Merks, Josephi-
na E., oud 80 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
M.W. Pepping. 07-10-2009: Ent, 
Anna P.C., oud 52 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met N.G.E. 
Borst. 09-10-2009: Meijer, Afke 
S., oud 86 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met K. 
Gijsberts. 11-10-2009: de Graaf, 
Hendrika, oud 91 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met D. Groentjes. 11-10-
2009: Soeting, Rudolf, oud 62 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met A.H. Verburg. 15-10-
2009: Metselaar, Johan, oud 84 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met A. van Die-
men. 17-10-2009: Kelderman, 

Neeltje, oud 90 jaar, gehuwd ge-
weest met J. Kuijn, overleden te 
Castricum.

Wonende te Akersloot:
09-10-2009: Swart, Jan J., oud 81 
jaar, overleden te Haarlemmer-
meer. 11-10-2009: Blankendaal, 
Catharina M., oud 78 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met C.T. Rood. 14-10-2009: 
Muys, Jannetta, A.F. oud 68 jaar, 
overleden te Gorinchem. 20-10-
2009: Noij, Bernard P.J., oud 69 
jaar, overleden te Alkmaar.

Wonende te Limmen:
14-10-2009: Duijn, Johannes 
H.M., oud 86 jaar, gehuwd met 
C.W. Nelis, overleden te Lim-
men. 21-10-2009: Groen, Johan-
na, oud 77 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met H.J. 
Hollander.

Historisch boek protestantse kerk 
Op de knieën om namen 
van grafzerken te lezen
Limmen - Als je de dingen niet 
vastlegt, gaan ze verloren. Rein 
Koelemeij en Kees Druijven 
werkten zeven jaar aan het ver-
zamelen van gegevens en plaat-
materiaal met betrekking tot de 
protestantse kerk aan de Zuid-
kerkenlaan. Nadat in omstreeks 
1590 na verwoesting door de 
Spanjaarden het dak van de kerk 
af was en de toren geen spits 
meer had, zijn er tal van restau-
raties geweest. Tijdens de laat-
ste restauratie zijn er ontdekkin-
gen gedaan, belangrijk voor het 
rijk geïllustreerde boek, dat vrij-
dag 20 november om 15.30 uur 
in de PK-kerk wordt gepresen-
teerd door Henk Brandsma.
De protestantse kerk is één van 
de oudste kerken van Noord-
Holland. Het boek gaat over de 
historie van de kerk vanaf 740 
na Christus tot en met heden en  
over het ontstaan van Limmen 
vanaf 1000 jaar vóór Christus. In-
teressant is de inventarisatie van 
de kerkzaal met daarbij de op de 
vloer liggende 134 grafzerken, 
waarvan Koelemeij en Druijven 
de stambomen van de overlede-

nen hebben achterhaald. Uren 
lagen zij op hun knieën om voor-
al de namen goed te kunnen le-
zen. De uren, die zij in hun on-
derzoekingen stopten, zijn ontel-
baar. Beiden waren voortdurend 
te vinden in het Rijksarchief van 
Noord-Holland in Haarlem, het 
stadsarchief in Amsterdam, het 
regionaal archief in Alkmaar, het 
kerkelijk archief in Utrecht en 
het Amsterdams Historisch Mu-
seum. Veel is te danken aan het 
bouwkundig historisch onder-
zoek van Hein Hundertmark, die 
aan de hand van diverse bouw-
stijlen en gebruikte materialen 
zijn conclusies heeft getrokken.
 
Familie Du Peyrou
De familie Du Peyrou heeft 
een grote rol gespeeld in Lim-
men. Jacob du Peyrou (1692-
1756) was een rijke handelsman, 
die voortdurend naar West-In-
dië reisde. Hij had buitenverblij-
ven langs de Noordzeekust en 
wel in Schagen, Velsen en Lim-
men (Dampegeest). Ook in de 
kerk had hij invloed. De muren 
spreken nu nog boekdelen. Aan 

Een schilderij uit het Amsterdams Historisch Museum: één van de il-
lustraties in kleur. De man met het boek is Jacob du Peyrou (1692-
1756).

de noordmuur hangt een rouw-
bord van Jacobus du Peyrou en 
aan de zuidmuur een rouwbord 
van zijn zoon Jacob Jan du Pey-
rou. Heel bijzonder is het epi-
taaf (grafschrift) van Anna Maria 
du Peyrou. Koelemeij: “Wij heb-
ben met het uitgeven expres ge-

wacht tot vóór Sinterklaas. Het 
lijkt ons voor velen een pracht 
cadeau. Bestellen is simpel. Wie 
35,00 euro overmaakt op bankre-
kening 635803704 ten name van 
Boek Protestantse Kerk, Limmen 
krijgt het boek in Limmen thuis-
bezorgd. (Marga Wiersma).

Castricum - Op de eerste zon-
dag van de maand en op maan-
dag en woensdagavond is ge-
bouw De Duynkant aan de Ge-
versweg voor bezoek geopend. 
Vanaf zondag 1 november van 
11.00 tot 16.00 uur is een tijdelij-
ke expositie gewijd aan verschil-
lende onderwerpen uit het on-
langs gepresenteerde 32e jaar-
boek van de werkgroep Oud-
Castricum. Er zijn foto’s, tekenin-
gen en gebruiksvoorwerpen van 
het honderdjarige ziekenhuis 
Duin en Bosch, mede dankzij de 
medewerking van het museum 
voor de psychiatrie ‘Het Dolhuys’ 
te Haarlem. 
Ook aan de geschiedenis van de 
tennisverenigingen en de VVV 
Castricum wordt in de expositie 
aandacht besteed. Gedurende 
de openingsuren is er een film 
van de Castricummer Hans Kin-
ders te zien over de geschiede-
nis van het ziekenhuis. Verschil-
lende personeelsleden en oud-
personeelsleden vertellen in de-
ze korte documentaire hun ver-
haal.

Het jaarboek van Oud-Castricum 
is verkrijgbaar bij de plaatselijke 
boekwinkels, VVV-ANWB en in 
De Duykant.

Expositie en film 
in De Duynkant

Foursome zingt in het 
kerkje van Akersloot

Akersloot - Op zondag 1 no-
vember zingt de groep Foursome 
in de dorpskerk van Akersloot. 

De groep brengt een luchtig lied-
jesprogramma met meerstemmi-
ge zang, dat in de intieme sfeer 
van het kerkje goed tot zijn recht 
komt. Foursome zingt over din-
gen die mensen bezig houden. 

Meer informatie over de groep is 
te vinden op www.foursomemu-
sic.nl. Het concert vindt plaats in 
de Nederlands hervormde kerk 
aan het Dielofslaantje 4. Aan-
vang 15.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 8,00 euro.

 Vooraf kaarten reserveren kan 
via foursome@planet.nl.

Theater op Clusius over 
gevaren drank en drugs
Castricum - Maandag en dins-
dag speelde theatergroep Play-
Back vier keer de voorstelling 
Hot Spot voor tweedejaars leer-
lingen van het Clusius Colle-
ge in Castricum. Hot Spot is een 
voorstelling over de toenemen-

de problematiek omtrent drank- 
en drugsmisbruik onder jonge-
ren. Na afloop volgde een inter-
actief gedeelte waarin PlayBack 
de jongeren uitdaagde tot een 
gesprek en ze uitnodigde op de 
spelvloer. 
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Kim Lammers bij de 
Bovelander-clinic MHCC
Castricum – Hockeyinternatio-
nal Kim Lammers en oud-straf-
cornerspecialist van Oranje Floris 
Jan Bovelander komen woens-
dag 4 november naar Castricum. 
Op de velden van MHCC zal die 
dag voor niet minder dan drie-
honderd jeugdige Castricumse 
hockeyers een door ABN Amro 
gesponsorde clinic worden ge-
geven. 
Het evenement wordt verzorgd  
door Bovelander & Bovelander, 
het bedrijf van Floris-Jan Bo-
velander en diens broer Jeroen. 
De eerste clinic start om 13.30 
uur en duurt ongeveer een uur. 
Daarbij zullen de MHCC-ertjes, 
uit de D-, E- en F-jeugd, onder 
leiding van professionele hoc-
keytrainers en Kim Lammers, al-

lerlei hockeyoefeningen doen. 
Vervolgens worden ze losgela-
ten in het ‘Funpark’ dat speciaal 
op het hoofdveld van MHCC zal 
verrijzen en de clinic wordt be-
sloten met enkele wedstrijdjes in 
een heuse, opblaasbare Arena. 

Om half drie begint de tweede 
clinic met een nieuwe groep van 
honderd kinderen en de laatste 
clinic gaat van start om half vier.
Aan het slot van elke ronde ver-
zorgt Kim Lammers een presen-
tatie over de Olympische Spelen. 
De 28-jarige aanvalster van La-
ren speelde meer dan honderd 
officiële interlands en is hard op 
weg om het doelpuntenrecord 
van Mijntje Donners (97 treffers 
in Oranje-dienst) te benaderen.

ADO ’20
ADO op zoek naar 
betere tijden 
Na de voetballoze zondag van vorige 
week kan ADO op 1 november weer aan 
de bak. En dat zeker niet tegen de min-
ste tegenstander. Argon hoort elk jaar 
bij de titelkandidaten en ook dit seizoen 
maken ze van dat selecte groepje weer 
deel uit. Toch verliep de seizoenstart 
van de Mijdrechters niet helemaal naar 
wens. Dat kwam o.a. door de vele bles-
sures waarmee trainer Marcel Keizer te 
maken had. Maar na vier gelijke spelen 
en een nederlaag werden de laatste 
twee duels gewonnen (2-1 VVSB en 1-0 
Haaglandia). Argon zal die stijgende lijn 
zondagmiddag zeker willen voortzetten. 
Aan ADO echter de taak daarvoor een 
stokje te steken.
Zijn bij Argon de laatste twee duels 
winnend afgesloten, bij ADO is het te-

genovergestelde aan de orde: verlies 
tegen AFC en VVSB. Alle tijd voor een 
revanche, maar dat niet alleen. Gezien 
de stand op de ranglijst zou een over-
winning meer dan welkom zijn. 
ADO zal het voorlopig moeten doen zon-
der de man die altijd goed is voor zo’n 
15 doelpunten per seizoen. De blessure 
van Patrick Krop is van dien aard dat hij 
waarschijnlijk dit seizoen niet meer in 
actie zal komen. Bij Argon is er sprake 
van wederom het tegenovergestelde: de 
kans is groot dat superspits Patrick Lok-
ken na een langdurige blessure weer 
wel van de partij zal zijn.
Zo zie je maar: ADO’20 – Argon, het 
duel van uitersten, en laten we de A dit 
keer maar interpreteren als Aanvallen 
Doet Overwinnen.

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

ADO ‘20
tegen

ArgOn

zondag a.s. 14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

veldhuis Droom jij ervan om te voetballen met de ex- internationals van Oranje, de echte 
profs? Dan is dit je kans! Met de Vikorn Voetbal Actie maak je kans op een super-
gave voetbalclinic voor je hele team op het KNVB-complex in Zeist. Je traint dan 
samen met ex-internationals en kunt bovendien  2.500 bij elkaar schieten voor je 
club. Spaar dus zoveel mogelijk Vikorn Kanskaarten. Want hoe meer kaarten, hoe 
groter de kans dat jij die voetbalclinic wint. En dat je de held wordt van jouw club!

De Vikorn kaarten zijn verkrijgbaar bij Bakker Meijer in Heemskerk.
Vul je verkregen code in op: http://www.vikorn-actie.nl

Voetballen met 
de grote jongens?

Limiet Serena Stel voor 
Nederlands Kampioenschap
Castricum - Tijdens een LAC 
(lange afstand circuit) wed-
strijd afgelopen maandagavond 
in Haarlem, heeft Serena Stel 
geprobeerd een limiet te halen 
voor het Nederlands Kampioen-
schap korte baan. Dit kampioen-
schap wordt gezwommen van 18 
tot en met 20 december in Am-
sterdam. De junioren 1 de klas-
se waar Stel in uitkomt zwemt 
daar de 800 meter vrij. De limiet 

is vastgesteld op 11.08.16. Stel 
had een tijd staan van 11.09.23. 
Serena opende in 1.15 en zwom 
halverwege 5.17.61 wat een pr is 
op de 400 vrij. Stel kon het tem-
po goed vasthouden en leg-
de de 800 vrij uiteindelijk af in 
10.35.30, wat twee clubrecords 
opbracht in een race. De 10-jari-
ge Stel zwom tevens een clubre-
cord voor 12-, 13- en 14-jarigen. 
Met deze tijd zwemt Serena Stel  

op 20 december het Nederlands 
Kampioenschap.
Zusje Kaylin Stel (8jr) zwom de 
200 vrij. Haar tijd van 3.23.95 
acht seconden sneller dan een 
paar weken geleden. Haar tijd 
halverwege (100 vrij) was ook 
goed voor een pr, 1.34.91. Bei-
de dames zwommen afgelopen 
zondag een wedstrijd in Nieu-
wegein. Kaylin won hier goud 
op de 50 rug. Haar tijd van 45.67 
was goed voor een clubrecord 
wat haar tijd op de 50 vrij 42.32 
ook was. Serena won zilver op de 
50 rug 38.75 en brons op de 200 
wissel 2.57.52. 

Limmen - Ronde 5 leverde 
veel verrassende schaakpartij-
en. Outsider Tebbens versloeg 
routinier Hafkamp en Ebels ju-
nior had weinig bedenktijd no-
dig om de zwakke basispion van 
v.d. Storm onder vuur te nemen, 
de diep nadenkende v.d. Storm 
zag geen oplossing en verloor. 
S. Hollander steeg naar de 5e 
plaats door weer te winnen, nu 
van Blekemolen. 
Brantjes zette maar liefst twee 
paardvorken tegen Van Duin die 
tegen zoveel geweld niet opge-
wassen was. Wester profiteerde 
bekwaam van de torenwinst te-
gen Noordeloos en liet zijn voor-
deel niet meer glippen. B. Hol-
lander kwam niet goed uit het 
koningsgambiet tegen Rommel 
en ontwikkelde traag, waardoor 

Verrassingen bij SV Vredeburg
Rommel gehakt van hem kon 
maken. 

Afberichten voor komende vrij-
dag moeten worden gemeld bij 
C. Dinkla (5335883) of via de 
website.

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - VVW

ZONDAG 1 NOvember
AANvANG 14.00 UUr

PUPIL VAN DE WEEK: TIbbE VAN HAgEN
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De Zouaven gewoon te 
sterk voor FC Castricum
Castricum - Voor FC Castricum 
is het bekeravontuur voor dit sei-
zoen ten einde. Tegenstander De 
Zouaven, lijstaanvoerder in de 
1e klasse zondag, was afgelopen 
zaterdag op sportpark Noordend 
gewoon te sterk. 
De bekerwedstrijd tussen FC 
Castricum en De Zouaven wierp 
zijn schaduw vooruit op de com-
petitietopper van volgende week 
tegen HBOK. Dat was ook de re-
den dat FC Castricum tegen De 
Zouaven aantrad in een sterk 

gewijzigde formatie. Martijn van 
Duivenvoorde, Maarten Jurrjens, 
Ralph van der Grijp, Machiel Kar-
zijn en de nog altijd geblesseer-
de Raymond Rijnsburger waren 
buiten de ploeg gelaten. Door de 
vele afwezigen maakte Stephan 
Zeilstra zijn debuut in de basis-
opstelling. De 19-jarige allroun-
der had tot nu toe alleen inval-
beurten gekend, maar speelde 
tegen De Zouaven de volle 90 
minuten. De nummer 4 had als 
taak Zouaven spits Abdel Yahia-

oui uit te schakelen en deed dat 
naar behoren. Tegenstander De 
Zouaven trad wel op volle oor-
logssterkte aan en dat was te 
merken ook. Het indrukwekken-
de spel van De Zouaven betaal-
de zich snel uit. Nadat een kop-
bal van Bart van Rhijn de juiste 
richting miste, kwamen de be-
zoekers na een kwartier al op 
voorsprong. De vrijgelaten Niek 
Neuvel tikte van dichtbij binnen, 
nadat Castricum niet goed oplet-
te bij een korte corner, 0-1. De 
ban was gebroken en De Zou-
aven ging er eventjes vol tegen 
aan. Een snoeiharde pegel van 
Arjen Boekweit spatte van zo’n 
20m uiteen op de paal. Even la-
ter verdubbelde De Zouaven de 
voorsprong toen Ivo de Heus 
raakschoot vanuit de 2e lijn, 0-2. 
De 1e helft speelde zich verder 
grotendeels af op de helft van 
Castricum. Na de 2-0 dreigde 
eventjes een monsterscore, maar 
De Zouaven was slordig in de af-
ronding. Michel de Wit en spits 
Abdel Yahiaoui raakten het alu-
minium en Castricum doelman 
Marius Jansen redde met de 
voeten op een inzet van Alje Wil-
tenburg. De thuisploeg herpakte 
zich in de 2e helft, waarin het zo 
nu en dan gevaarlijk werd. Cas-
tricum kreeg echter geen echte 
uitgespeelde kansen en de ploeg 
van trainer Juan Fernandez Co-
to speelde de wedstrijd gerouti-
neerd uit.

Koploper Racing vindt 
Waterloo bij The Sea Devils
Castricum - Sea Devils begon 
het eerste kwart fantastisch. De 
sprongbal werd gewonnen en 
de bal lag binnen drie seconden 
bij de Beverwijkers in de basket. 
Daarna was het smullen voor het 
thuispubliek. Scores van Hoff-
man, Damstra, Engels en een 
niet stoppen Hollanders zorg-
den ervoor dat het na negen mi-
nuten 24–10 stond.  Een onge-
kende weelde maar een terech-
te voorsprong. Uiteindelijk werd 
het toch nog 26 -16 door een 
buzzer 3 punter van de Beverwij-
kers. Natuurlijk verwacht het pu-
bliek dat de thuisploeg door zou 
gaan met hun goede spel maar 
de ervaren Beverwijkers kwa-
men terug.
Nu was het Racing wat de klok 
sloeg en het 2e kwart werd een 
prooi voor hun centers.
Bij The Sea Devils liep het even 
niet. Gelukkig scoorden Span-
jaard, Metselaar, en Engels voor 
de Castricummers  anders was 
het verschil  nog meer opgelo-
pen. Rust  39-44 voor Racing.  
Het 3e kwart werd er door beide 
teams scherp gespeeld, met na-
me defensief.  Racing liep eerst 
weg en nam een 51-42 voor-
sprong.  Gelukkig was daar Knij-
nenberg van The Sea Devils met 
een 3-punter en Put met een pri-
ma score.  Tevens waren Dam-
stra en Hollanders weer scherp 
zodat het verschil niet verder op-

liep (56-61). Het 4e kwart werd 
ontzettend spannend.  Een sco-
re en een 3-punter van Be-
verwijk zorgden voor een 57-
66 voorsprong in de 3e minuut.  
Maar de Castricummers wilden 
van geen wijken weten., Engels, 
Damstra en Hollanders wisten  
het verschil weer te verkleinen 
tot vijf punten. Hoffman zorgde 
met twee vrije worpen dat het 
verschil drie punten werd in de 
8e minuut. 

Het agressieve spel van The Sea 
Devils  op de schutters van Ra-
cing begon dit laatste kwart z’n 
vruchten af te werpen en ook 
de rebounds waren  nu voor de 
Castricummers. Een 3-punter 
van Damstra en 2 vrije worpen 
van Spanjaard en 1 vrije worp 
van Hollanders zorgden dat Sea  
Devils met een punt weer aan de 
leiding kwamen.  Hollanders nam 
het heft in handen en moest drie 
keer opzettelijk gestopt worden.  
Hij zou de zege veilig kunnen 
stellen maar hij hield het span-
nend. De vermoeidheid sloeg 
toe en hij verzuimde om het ver-
schil groter te maken. Hij schoot 
slecht een op zes en daardoor 
bleef de voorsprong slechts een 
punt. Maar doordat Beverwijk 
niet in balbezit kon komen wist 
Sea Devils uiteindelijk met twee 
goede vrije worpen van Damstra 
de zege veilig te stellen, 77-74.Amsterdamse US weer te 

sterk voor tafeltennissers
Castricum - Net als in de thuis-
wedstrijd slaagden de Castri-
cumse tafeltennissers er niet in 
om meer dan twee van de tien 
partijen te winnen in de uitwed-
strijd tegen US uit Amsterdam. 
Victor Tchernov wist dankzij een 
aantal mazzelballen in zijn eerste 
partij nog wel een game van Am-
sterdammer Charles van Brum-
melen af te pakken, maar zag 
deze partij toch verloren gaan. 
In zijn tweede, tegen US-kop-
man Simon Knops, demonstreer-
de Tchernov prachtige spinbal-
len, wat het publiek een aantrek-
kelijke partij opleverde, maar de 
winst ging naar de speler van US. 
In zijn laatste partij moest een 

vijfde game de beslissing bren-
gen. Tchernov speelde nu voor-
zichtiger en gaf daarmee zijn te-
genstander de gelegenheid om 
het initiatief in de rally’s naar 
zich toe te trekken en uiteinde-
lijk de winst te pakken.
Tim Visser verloor zijn eerste par-
tij, maar begon zijn tweede, te-
gen Arjen Kreike, goed. Hij pak-
te de eerste game waarna Kreike 
sterk terug kwam en de tweede 
game inpikte. Vervolgens werd 
een zeer spannende derde game 
gespeeld waarbij beiden kansen 
kregen om te winnen, wat Visser 
uiteindelijk deed. Daarna was 
het een gelopen race en kwam 
Kreike er niet echt meer aan te 

pas. Zijn laatste partij verloor 
Visser weer.
Paul Walbeek kwam tegen Arjen 
Kreike al snel op een 2-0 achter-
stand. Toch lukte het hem om in 
de derde game grip op het spel 
van Kreike te krijgen en terug te 
komen tot 2-2. In de beslissen-
de vijfde game ging het gelijk op 
tot het einde, waarin Walbeek 
met een paar geweldige reflexen 
de winst pakte. Nadat hij in zijn 
tweede partij kansloos was ge-
bleken, trof Walbeek in zijn der-
de Van Brummelen. Hoewel hij 
in de tweede game een zwakke 
plek in het spel van zijn tegen-
stander leek te vinden, verloor 
Walbeek deze partij toch.
Omdat ook het dubbel verloren 
ging, bleef Castricum steken op 
twee punten. Daarmee komt de 
laatste plaats in de poule wel erg 
dichterbij

Negatieve spiraal kan nog 
niet doorbroken worden
Castricum - Zondag 25 oktober 
was de eerste officiële zaalwed-
strijd voor dames 1 handbal van 
CSV. Bij de overgang van veld 
naar zaal wordt voornamelijk last 
ondervonden van de warmte en 
de droge lucht. Dit verschilt wel 
per zaal en zondag trof men een 
zaal waar het niet zo best was. 
De dames waren behoorlijk ge-
motiveerd, wilden eindelijk wel 
weer eens een keer winnen. Het 
begin ging goed en fel en bin-
nen tien minuten hadden ze al 

twee penalties toegewezen ge-
kregen. De eerste helft werd er 
goed gespeeld en ging het gelijk 
op maar naar het einde toe was 
er een mindere periode waar-
door er drie breaks van Hollan-
dia T invlogen. Zo ging men de 
rust in met een 9-5 achterstand. 
Nog niets aan de hand maar 
zoals de coach Andre Zelden-
thuis al zei ‘er moet echt meer 
gescoord worden’. Daar lag 
het grootste probleem. Ze wil-
den wel, waren vol overtuiging 

en hadden een keeper (Aniek 
Graas) die ze er uithaalde, maar 
aan de andere kant wilden ze er 
maar niet invliegen. 

De tweede helft werd het spel 
harder maar die vier doelpun-
ten verschil konden ze niet weg-
poetsen, het ging gelijk op. De 
eindstand was dan ook 13-10 in 
het voordeel van Hollandia T. Het 
enige lichtpuntje was dat ze de 
tweede helft gewonnen hadden. 
De dames werken in stapjes, de 
vechtlust is wel degelijk aan-
wezig was, maar nu de scherp-
te nog. Die gaat men komend 
weekend zoeken. Dan spelen de 
dames thuis om 15.00 uur in de 
Bloemen.

Meervogels leden op 
het plaatje vastgelegd
Akersloot - Van alle jeugdleden 
van SV Meervogels ‘31 met hun 
trainers zijn verzamelplaatjes ge-
maakt! Alle jeugdleden ontvin-
gen van de vereniging onlangs 
tijdens de ‘aftrap’-presentatie op 
terrein Cloppenburgh een spaar-
album én het eerste zakje voet-
balplaatjes gratis. Deze ‘aftrap’ is 
gedaan door Herry en Berry van 
AZ. 
Vanaf deze maand starten de 
deelnemende winkeliers in 
Akersloot met hun spectaculaire 
acties. Een zakje met vier plaat-
jes kan ook worden gekocht voor 
1,00 euro. 
Naast 370 voetbalplaatjes zijn er 
drie gouden kaarten, vijf zilveren 
kaarten en tien bronzen kaarten 
in het spel die bij Nico Adrichem, 
Bachstraat 19 ingewisseld kun-
nen worden tegen prijzen. 

Castricum - Zaterdag 31 okto-
ber gaat in café De Vriendschap 
het klaverjassen weer van start. 
Deze klaverjasdrives worden 
eenmaal per maand gehouden. 
Deze drives kennen een gro-
te prijzentafel zoals Senseo kof-
fiemachines, reiskoffers, levens-
middelen pakketten, paling en 

Klaverjasdrive radio‘s. Naast het klaverjassen 
natuurlijk is er ook een verloting 
met daarin dezelfde prijzen als 
met het klaverjassen.

Men kan zich van te voren telefo-
nisch opgeven via 0251-312866 
om zeker te zijn van een plaatsje. 
De kosten van deelname bedra-
gen 4,00 euro. De drives begin-
nen steeds om 20.00 uur.

Wie geen lid is van SV Meervo-
gels’31 kan ook meesparen. Voor 
5,00 euro is een spaaralbum te 
koop bij Veldt’s Toko en No-
vy Velzeboer. Van de opbrengst 
worden nieuwe speeltoestellen 
gekocht voor de kleinste jeugd.
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Veelzijdig en verrassend 
jaarboek Oud-Castricum
Castricum - Vrijdag werd het 
eerste exemplaar van het 32e 
jaarboek van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum uitgereikt.  
Dit gebeurde in het Witte Kerk-
je op het terrein van Dijk en Duin 
en dat was niet voor niets. “In het 
jaar waarin het provinciaal zie-
kenhuis Dijk en Duin een eeuw 
bestaat, mag een artikel over 
dit markante complex natuurlijk 
niet ontbreken in het jaarboek 
van Oud-Castricum”, aldus au-
teur Jan Camps. “Het ziekenhuis 
is immers van groot belang ge-
weest voor de ontwikkeling van 
Castricum. In het verhaal worden 
de drastische veranderingen in 
de patiëntenzorg geschetst.” Het 
eerste jaarboek werd overhan-
digd aan de directeur van Dijk 
en Duin Hans de Veen. 
In het volgende artikel wordt de 
korte geschiedenis van de vorige 
Pancratiuskerk beschreven. De 

geschiedenis van de tennissport 
in het dorp komt aan bod. Die 
begint op een betonnen baan-
tje van Duin en Bosch in 1923. 
In 1926 volgde de oprichting van 
Tennisclub Bakkum, die een in-
teressante historie kent. De gro-
te animator was Wilhelm van 
Keeken. Omdat de wachtlijst in 
de jaren ‘70 zo hoog was opgelo-
pen, werd Castricum in 1977 met 
TV Castricum een tweede ver-
eniging rijker. Ook van deze club 
wordt het wel en wee in ruim 30 
jaar beschreven. 
Voor de zesde keer worden een 
aantal stolpboerderijen onder de 
loep genomen. Uitvoerig wordt 
ingegaan op het gebruik van de 
stolpen vanaf de bouw, de ver-
bouwingen en de eigenaarswis-
selingen. Ter gelegenheid van 
het 90-jarig bestaan van de Cas-
tricumse VVV, wordt teruggeke-
ken naar de geschiedenis van 

deze organisatie. 
In het zesde artikel in de reeks 
over de Dorpsstraat worden de 
panden 44 tot en met 56 be-
schreven. Dit gedeelte bevat 
door sloop en nieuwbouw geen 
enkele oorspronkelijke bebou-
wing meer. Vooral door afbraak 
van ‘De Rustende Jager en re-
cent een aantal panden voor de 
bouw van het ‘Bakkerspleintje’, 
is er veel nostalgie verloren ge-
gaan. 
Dirk Schotvanger is op 4 oktober 
2009 honderd jaar geworden. Hij 
werd geboren in café-restaurant 
De Harmonie op de hoek van de 
Burgemeester Mooijstraat en de 
Stationsweg. Na een korte tijd 
op de grote vaart werkte hij der-
tig jaar als hulpkok bij Duin en 
Bosch. Zijn leven lang trok Dirk 
op met zijn vriend Wim Kuijs. 
Beiden woonden samen met 
hun ongetrouwde zusters. Dirk 

woont nu alleen en kookt nog 
zijn eigen potje. 
Vanzelfsprekend wordt ook in dit 
jaarboek de stamboom van een 
echte Castricumse familie be-
schreven. Dit keer werd geko-
zen voor de familienaam Stee-
man. De naam was in vroegere 
tijden bij veel Castricummers be-
kend, bijvoorbeeld van een ex-
peditiebedrijf, van de kolen- en 
oliehandel en de witte pomp.
Naast deze artikelen bevat het 
32e jaarboek van Oud-Castri-
cum nog een aantal korte arti-
kelen. Een daarvan is ‘Groeten 
uit Wetsinge’, een vervolg op het 

artikel ‘Een klok op stap’, dat in 
het 26e jaarboekje van de werk-
groep is opgenomen. Verder is 
er nog een interview met ‘broe-
der’ Kist, die jarenlang bij Duin 
en Bosch werkte en ook actief 
was bij de Werkgroep Oud-Cas-
tricum. Ook zijn er persberichten 
over Castricum die in 1930 het 
Noordhollands Dagblad stonden 
en typerend zijn voor die tijd. Tot 
slot ontbreken de vaste rubrie-
ken ‘Castricum - Honderd jaar 
geleden’, het jaarverslag en de 
kroniek van het afgelopen jaar 
niet in de 32e uitgave van het 
jaarboek.

Bakkerij Zonderpodium 
met nieuwe Koekoeksklok 

Castricum - De vrijwilligers van 
de Vereniging Vrienden van de 
Bakkerij zijn bezig met het or-
ganiseren van de tweede edi-
tie van het ‘Zonderpodium’ een 
huiskamerfestival dat vernoemd 
is naar de Koekoeksklok. Drie 
nieuwe huiskamers doen mee 
aan dit festival dat op 7 novem-
ber plaatsvindt. 
De start is vanaf Fruns op de 
Verlegde Overtoom. Daar vor-
men zich weer drie groepen die 
om beurten drie bands in drie 
verschillende huiskamers gaan 
bewonderen, en daarna is er een 
afterparty. Zonderpodium begint 
om 19.30 uur en duurt tot 23.00 
uur. Daarna is de afterparty in  
café City. 
Bij Fruns zullen ‘nog onbekende 
dichters’ optreden. In de huiska-
mers treden onder andere The 
New Media op. Verder Special 
Delivery. en Sofie van Dijck. Deze 
soul/folk/blues singer songwri-

ter debuteerde met ‘Duizend Da-
gen’ op het Cafe Theater Festi-
val. Ook speelde ze een deel van 
haar programma in theater Bel-
levue in het talkshowprogramma 
‘Fluisterende Olifanten’ van The-
odoor Holman. 
Kaartjes voor Zonderpodium zijn 
te koop bij Legends of Music aan 
de Burgermeester Mooijstraat 
29A in Castricum en kosten 
5,00/4,00 euro. Tevens kunnen de 
kaartjes besteld worden via zon-
derpodiumkaartverkoop@gmail.
com. In totaal zijn er 65 kaartjes 
beschikbaar. 

Castricum - Vrijwilliger, maar 
niet te veel en niet te vast? Kijk 
op www.welzijncastricum.nl bij 
Vrijwilligers Vacaturebank voor 
informatie. 

Vrijwilliger?

Laatste toertocht 
van ‘t Rolletje

Akersloot - Zondag 1 november 
is alweer de laatste toertocht van 
het seizoen van Solexclub ‘t Rol-
letje uit Akersloot. Op deze dag 
wordt de zogenaamde Hachee-
tocht verreden, een tocht door 
de uitgestrekte polders en dor-
pen van Noord-Holland met als 
eindpunt Akersloot waar de rij-
ders na afloop van deze tocht 
zich tegoed zullen aan hachee.
De hacheetocht start om 10.30 
uur en vanaf 9.30 uur kan men 
zich inschrijven voor deze tocht. 
Iedereen met een Solex kan zich 
voor deze tocht opgeven. In-
schrijving en start bij café De 
Vriendschap in Akersloot. In-
lichtingen 0251-312866 of 06-
51387333.

Muzikaal genieten in Limmen
Limmen - De PKN Kerk aan de 
Zuidkerkenlaan is ook dit sei-
zoen het toneel van een aan-

tal concerten. Limmen Cultuur 
heeft weer musici vastgelegd die 
in de sfeervolle kerk met de fijne 

akoestiek borg staan voor muzi-
kale evenementen van klasse.

Op zondag 1 november wordt 
de rij geopend door een bijzon-
der zangduo. De sopraan Jet van 
Helbergen en de bariton Dani-
el Vecht maken samen met hun 
begeleider, de pianist Jaap Kooi, 
een muzikale reis door West-Eu-
ropa. In een gevarieerd program-
ma brengen zij liederen en du-
etten uit verschillende landen 
door de eeuwen heen. Ze vertol-
ken onder meer werken van Mo-
zart, Brahms, Wolf, Debussy en 
Quilter.
Entreekosten bedragen 10,00 
euro. Aanvang 15.00 uur. 
Reserveren via limmencultuur@
hotmail.com of 072-5052235. 
Kaarten zijn ook aan de kerk ver-
krijgbaar vanaf 30 minuten voor 
de aanvang van het concert. 

Henk Kroes over fiets-
tocht Bolsward-Ghana
Limmen - Vrijdagavond 30 okto-
ber komt Henk Kroes (oud-voor-
zitter van de Elfstedentocht) naar 
de Burgerij in Limmen op uitno-
diging van de Stichting Fietsen 
voor Burkina. Hij zal een pre-
sentatie geven over een fiets-
tocht van een groep fietsers uit 
Friesland die in 2006 een spon-
sorfietstocht van 100 dagen ge-
maakt heeft van Bolsward naar 
Accra, de hoofdstad van Ghana. 
Hun stichting Fietsen voor On-
derwijs heeft destijds geld inge-
zameld voor onderwijs in Ghana.
Henk Kroes was één van de deel-
nemers aan die tocht. Naast zijn 
passie voor de Elfstedentocht op 

de schaats had hij een grote lief-
de ontwikkeld voor het fietsen 
van lange afstanden. ‘Fietsen 
voor Burkina’ uit Limmen wil ho-
ren wat zo’n monstertocht nu ei-
genlijk inhoudt. Ook is er van die 
Friese tocht een boek versche-
nen met als titel: ‘Dansend gras 
in de savanne’. 

De lezing begint om 20.00 uur, 
kaarten van 5,00 euro zijn ver-
krijgbaar bij Albert Heijn,  Gall 
& Gall en Stuifbergen in Limmen 
en op de avond van de presen-
tatie bij de deur. De Burgerij is 
te vinden op de Dusseldorper-
weg 103, 
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Allerzielen op 2 november
Uitgeest - De Rafaëlgroep orga-
niseert samen met kapelaan Ivan 
de Allerzielenviering op maan-
dag 2 november in de rk kerk 
Onze Lieve Vrouwe Geboorte. De 
viering begint om 19.00 uur.
Rond 2 november trekken veel 
families naar de begraafplaatsen 
en columbaria om daar hun ge-
liefden te gedenken. 

Wim Weber van de Rafaëlgroep 
vertelt: “Vroeg of laat krijgt ie-
dereen te maken met het mys-
terie van  de dood. Wanneer ie-
mand doodgaat van wie we hou-
den, is er eerst vooral rouw. Pas 
later beseffen we dat we getui-
ge waren van een leven dat wij 

lief hadden. Door dat geleefde te 
vieren, kunnen we de inspiratie , 
het gedachtegoed en de beteke-
nis van onze overledenen levend 
houden. De doden niet verzwij-
gen, maar vieren om wie ze wa-
ren en wat ze te vertellen had-
den. We horen bij onze doden. 
De doden horen bij ons.”
Tijdens deze viering wordt bij het 
noemen van de naam een nage-
dachteniskaars waarop de naam 
van de overledene staat aange-
stoken, die na afloop meegeno-
men wordt. Tevens krijgen de 
mensen een gedachtenisprentje. 
Na de viering krijgen alle aanwe-
zigen een brandende kaars. Sa-
men lopen zij in lichtprocessie 

Griezelige work-
shop Kindervreugd

Uitgeest - Zaterdag 31 okto-
ber is er een workshop bij Kin-
dervreugd. Het thema is Hallo-
ween. Kinderen tussen 8 en 12 
jaar die lid zijn van de speeltuin 
kunnen meedoen. Niet-leden 
betalen twee euro. De start is om 
14.00 uur en het duurt tot onge-
veer 16.00 uur. 

Uitgeest - Op maandag 2 no-
vember liggen de kaarten voor 
het klaverjassen bij Kindervreugd 
klaar voor gebruik. 
De start is om 20.00 uur voor ie-
dereen die zin heeft om te kaar-
ten. Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl. 

Klaverjassen

Uitgeest - Vrijdag 6 november 
wordt in het Filmhuis De Zwaan 
de geroemde Slumdog Millio-
naire vertoond.  Dit verhaal gaat 
over de 18-jarige Jamal, een 
weesjongen uit de sloppenwij-
ken van Mumbai, die op het punt 
staat om 20 miljoen rupies te 
winnen in de Indische versie van 
het programma ‘Who wants to 
be a millionaire?’ De film begint 
om 20.15 uur. De toegangskaar-
ten zijn vijf euro, inclusief kop-
je koffie/thee vooraf, en verkrijg-
baar bij boekhandel Schuyt. 

Naar de film

Uitgeest - Politiemensen heb-
ben verleden week dinsdag een 
snelheidscontrole gehouden op 
de Provincialeweg. Tussen 13.25 
en 15.25 uur passeerden 2452 
voertuigen de radar. Hiervan re-
den er 47 sneller dan de toege-
stane 80 km per uur. De hoogst 
gemeten snelheid was 112 km 
per uur. Alle betrokken be-
stuurders krijgen hun bekeuring 
thuisgestuurd.

Snelheidscontroles

De stuipen op het lijf
Uitgeest - Halloween wordt op 
spannende wijze gevierd in de 
Bob’s & Club Planet in Uitgeest. 
Op 31 oktober. komt Rehab en 
de Afro Bro’s. En ook zware jon-
gens als Quintin, Nickie Romero, 

JoeySuki, Marc Benjamin, Luc-
ky Charmes en Alvaro. Mc Pry-
me en mc- dj zorgen ervoor dat 
de boel wordt opgezweept. Aan-
vang 23.00 uur. Kaarten kosten 
12,50 euro in de voorverkoop. 

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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** internet: www.bakkerijputter.nl **

van woensdag tot woensdag:

2 vruchtenpencees  2, 50 !!
dit weekend:

Halloweentaartje  5, 95 !!

Halloween
SpookgebakjeS
5 voor 6,00

2 waldcorn broden
voor 4,00

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253

naar het kerkhof. Kapelaan Ivan 
zal vervolgens de graven en ur-
nen zegenen. Na afloop is er kof-
fie/thee in De Klop. 

Feest met Paperplane  
Uitgeest - Zaterdag 31 oktober 
treedt  de lokale topband Paper-
plane op in café De Balken. Al 
jaren is Paperplane een van de 
meest spectaculaire bands die 
in Uitgeest optreedt. De band 

speelt het betere rockwerk  zo-
als Status Quo, ZZ Top, Rolling 
Stones , The Cats, maar ook An-
dré Hazes. Het publiek gaat zin-
gend, hossend en dansend uit 
hun dak: hompen dus! 

Herfststukjes van kalebassen
Uitgeest - De speeltuin Kinder-
vreugd is een populaire speel-
tuin, waar in de seizoentijd zeker 
een paar honderd kinderen per 
dag enorm genieten. De speel-
tuinvereniging Kindervreugd or-
ganiseert in de herfst en winter 
ook allerlei activiteiten. Zo kon-
den kinderen van drie tot en met 
twaalf jaar woensdag 21 oktober 
naar het gebouwtje op het speel-
tuinterrein komen om herfstuk-
jes te maken. Zo’n 35 kinderen 
deden er aan mee.
Wilma Rodenburg had de leiding. 
Nadat de kapjes van de kalebas-
sen waren afgesneden, werden 

de kalebassen gevuld met oase. 
Van de gemeente waren er aller-
lei takken met onder meer ge-
kleurde bessen. Stuk voor stuk 
en naar eigen inzicht en als het 
nog niet zo goed ging met be-
hulp van moeders of oma’s sta-
ken de kinderen de takjes in de 
oase. Vol trots namen zij hun 
werkstukjes mee naar huis. Hier 
staan enkele van hen op de fo-
to. Van links naar rechts ach-
ter: Quincy van der Klei, Maia de  
Boer, Nadia Duinmeijer en No-
ah Duinmeijer. Vóór links: Nina 
Oldenburger en rechts Mex van 
der Klei. (Marga Wiersma)

Wintercupwedstrijden 
radiografisch zeilen 

Uitgeest - In de jachthaven 
Zwaansmeerpolder in Uitgeest 
wordt zondag 1 november een 
wintercupwedstrijd gevaren met 
radiografische MicroMagic zeil-
boten. Aan de start komen ruim 

25 modelboten. De wedstrijden 
beginnen om 11.00 uur en duren 
tot 15.00 uur. 

Jachthaven Zwaansmeerpolder 
is gelegen aan de Lagendijk.
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De Soos is vijf jaar oud
Castricum - In november be-
staat De Soos voor mensen met 
en zonder beperking vijf jaar. 
Met een feestelijk etentje en een 
optreden van de bands: No Na-
me Yet, The Weather’s Fine en 
Real Time Control van Toonbeeld 
wordt het lustrum gevierd. De 
Meergroep Kringloopwinkel en 
de Kringloopwinkel Heemskerk 
hebben de festiviteiten gespon-
sord. De Soos is in de afgelopen 
vijf jaar uitgegroeid tot een be-
langrijke ontmoetingsplaats voor 

mensen met een beperking. El-
ke eerste zondagmiddag van de 
maand komen circa dertig be-
zoekers uit de gemeente en uit 
de regio naar De Soos om even 
gezellig bij te kletsen, een glaas-
je te drinken, een spelletje te 
doen en naar de hits van dj Cis-
mo te luisteren. Momenteel vindt 
De Soos plaats in Het Steegje op 
de Dorpsstraat. Daarvoor heeft 
De Soos een jaar in Discovery 
en een aantal jaren in voormalig 
Café Centraal gedraaid. 

Tuinieren in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Zaterdag 7 novem-
ber vindt de landelijke Natuur-
werkdag plaats. Voor alweer de 
negende keer kan iedereen een 
dag meewerken aan het be-
houd en herstel van natuur en 
landschap. De Tuin van Kapitein 
Rommel doet mee en kan alle 
hulp gebruiken.
Op deze dag worden aller-
lei werkzaamheden verricht die 
nodig zijn voor dit seizoen, zo-
als maaiwerk, takkenrillen en 

het slib uit de vijver wegbagge-
ren. Voor iedereen is er wel een 
klusje dat bij ze past. De Natuur-
werkdag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 15.30 uur. Voor drinken 
en een lunch zorgt de Tuin van 
Kapitein Rommel. Voor meer in-
formatie en aanmeldingen kan 
men terecht op www.natuur-
werkdag.nl of contact opnemen 
met de Tuin van Kapitein Rom-
mel op telefoonnummer: 0251-
672356. 

Jet Spronk schrijft boek
Castricum - Het boek ‘Een huis 
in Nuenen’ van de Castricumse 
Jet Spronk is uitgegeven. ‘Een 
huis in Nuenen’ is het verhaal 
van een honderd jaar oud, ver-
vallen huis. Wel is er een prach-
tige, verwilderde tuin. Dan komt, 
uit onverwachte hoek, een echt-
paar te voorschijn. Zij kopen het 
huis en willen er een droom-
huis van maken. Her en der lig-
gen struikelblokken op je pad. 
Geld- en tijdgebrek zijn hoofd-
rolspelers. Maar er zijn gelukkig 
ook lieve vrienden met helpende 
handen. Jet: “Kortom, een leuk, 
humoristisch, gezellig en ont-
spannend boek, verkrijgbaar bij 
de boekhandel.

Limmen - Het afgelopen week-
end heeft Scouting Limmen mee-
gedaan aan het wereldwijde eve-
nement Jota. Hierbij wordt ge-
probeerd om via zenders contact 
te leggen met andere scouting-
groepen over de hele wereld. De 
jongere leden maakten hier ken-
nis mee via een spellencircuit. Er 
moest onder andere zeeslag ge-
speeld worden via portofoons en 
met de scoutinggroep uit Uit-
geest werd via de zender galgje 
gespeeld. Daarna kon iedereen 

Jota bij Scouting Limmen
die dat durfde, hoog de toren in 
klimmen om er dan weer van af 
te tokkelen. Zaterdagavond was 
Jotacross. Van zestien scouting-
groepen uit Noord-Hollad gaat 
een team op pad om met allerlei 
routetechnieken posten te vin-
den en daar de meest uiteenlo-
pende opdrachten uit te voeren. 
Er zijn bij verschillende speltak-
ken nog plaats voor nieuwe le-
den. Voor informatie kan men te-
recht op de website www.scou-
tinglimmen.nl.

Scouting van Akersloot 
bouwt aan de toekomst
Akersloot - Na ruim negen jaar 
van hard werken door het stich-
tingbestuur en diverse ande-
ren werd verleden week maan-
dag gestart met de bouw van het 
nieuwe onderkomen van Scou-
ting Akersloot aan de Verleng-
de Roemersdijk. Met een korte 
ceremonie werd de laatste paal 
geslagen van de heiwerkzaam-
heden. Het huidige onderkomen 

van scouting is een oud school-
gebouw uit Akersloot, en deze 
is dringend aan vervanging toe. 
Herstelwerkzaamheden zijn er 
Het nieuwe clubhuis krijgt vijf lo-
kalen, een speelzolder, staflokaal 
en toilet- en keukenvoorziening. 
Het omliggende terrein zelf zal 
door vrijwilligers worden inge-
richt. Scouting hoopt dat in april 
de bouw voltooid is. 

Castricum - Op donderdag 29 
oktober wordt een muzikale ont-
moetingsbijeenkomst gehouden 
in Geesterhage. De bijeenkomst 
is van 14.00 tot 16.00 uur. De en-
tree is gratis. Belangstellenden 
van alle leeftijden worden uit-
genodigd deel te nemen. De bij-
eenkomst biedt deelnemers de 
gelegenheid van muziek te ge-
nieten én contacten op te doen. 
Tijdens de bijeenkomst worden 
chansons ten gehore gebracht 
door zangeres Irene Onk be-
geleid door pianist Jan van der 
Schaaf. Wie de bijeenkomst bij 
wil wonen kan contact opne-
men met de Stichting Welzijn 
Castricum,tel.: 0251-656562. 

Muzikale bij-
eenkomst 

Veiling voor 
kerstmarkt

Castricum - Een oproep voor 
een goede besteding van 3.500 
euro leverde vele ideeën op. Dit 
is het bedrag wat de kunstveiling 
in juni ter gelegenheid van het 
jubileumjaar van Dijk en Duin 
opbracht. 
Iedereen kon een idee aandra-
gen zolang het maar aan de 
voorwaarde voldeed dat het geld 
niet besteed wordt aan individu-
ele afdelingen of individuele cli-
enten van Dijk en Duin. 

De adviescommissie van de 
steunstichting Duin en Bosch 
koos uiteindelijk voor een kerst-
markt en een kerstkermis. De-
ze commissie was erg gechar-
meerd van de ideeën om in de 
kerstperiode iets leuks en gezel-
ligs te organiseren voor een gro-
te groep cliënten. De kerstperio-
de is voor vele cliënten een lasti-
ge periode. 

Feestje in the Storey Club
Akersloot - Op 30 oktober 
brengen de organisatoren van 
Memory Lane Events hun nieu-
we concept: Classic Alley. Dit 
concept is ontwikkeld in samen-
spraak met de feestende jeugd 

uit Akersloot en omstreken, en 
laat in de Storey Club de spea-
kers knallen. Memory Lane zorgt 
ervoor dat de beste plaatselijke 
dj’s erbij zijn en bezoekers met 
een cd naar huis gaan.

Pancratius speelt klucht
Castricum - Komend weekend 
is het dan zover. Op vrijdag en 
zaterdag mogen de spelers van 
Pankie laten zien, waaraan ze 
de laatste maanden hebben ge-
werkt. De klucht ‘Een Gekken-
huis in ’t Ziekenhuis!’ geeft ge-
noeg ruimte om het publiek kos-

telijk te vermaken met kolderiek 
momenten. Het menu is als volgt: 
schoonmaaksters als verpleeg-
ster, ruimtegebrek waardoor een 
opslag moet worden gebruikt en 
heel uitzonderlijke patienten. 

Men begrijpt, dit loopt uit de 

hand. Plaats van handeling is 
ontmoetingscentrum Geester-
hage. Speeldata: 30 oktober en 
31 oktober, aanvang 20.15 uur. 
Toegangsprijs: 8.50 euro. Voor-
verkoopadressen: Boekhandel 
Laan, Snackbar De Toren, Cafe-
taria Family in Bakkum en The 
Readshop in Geesterduin. Digi-
taal reserveren: info@toneelver-
enigingpancratius.nl. 
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke stand
geBOren

Sofie Visser, dochter van
C.G.J. Mijnster en S. Visser

Overleden

G. Juffermans-van Velzen,
89 jaar

W.A.C. Hof-Aldershof, 72 jaar

Raads- en
commissie-

vergaderingen
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

Kijk op Uitgeest
Raadsuitje
Elk jaar in de herfstperiode gaat 
de gemeenteraad een gezellige 
middag samen op stap: het zoge-
naamde raadsuitje. Daarbij wordt 
altijd geprobeerd om het aangena-
me met het nuttige te verenigen.
Zo zijn we bij voorbeeld twee jaar 
geleden in Amsterdam geweest. 
We hebben toen enkele bouwpro-
jecten van het Bouwfonds beke-
ken en hebben ook deelgenomen 
aan een workshop smartlappen 
zingen. En vorig jaar zijn we op 
bezoek geweest in de Beemster. 
Eerst naar het raadhuis aldaar en 
vervolgens een uitgebreide route 
gemaakt door het landschap dat 
op de werelderfgoedlijst van de 
Unesco staat.
En dit jaar werden we hartelijk 
ontvangen op het provinciehuis in 
Haarlem. De secretaresse van de 
Commissaris van de Koningin gaf 
ons een indrukwekkende rond-
leiding door het recent gerestau-
reerde paviljoen Welgelegen. Ook 
mochten wij het museale gedeelte 
bezichtigen. Uniek, want dat is niet 
dagelijks open voor het publiek.
Het is goed voor raadsleden om 
elkaar op zo’n dag op een andere 

manier te ontmoeten. In de raads-
vergadering is men het lang niet 
altijd met elkaar eens, maar op 
zo’n dag vieren vooral de gezel-
ligheid en de goede sfeer de bo-
ventoon. En dat is het mooie, want 
een goed gemeentebestuur is ge-
baat bij een stevig debat. De beste 
besluiten komen daar uiteindelijk 
uit voort. Maar dat is ook echt al-
leen maar mogelijk als je weet dat 
het zakelijk is en niet persoonlijk. 
Goede verhoudingen zijn dan on-
ontbeerlijk en in Uitgeest is dat 
gelukkig zo. En dat komt niet uit-
sluitend, maar zeker voor een deel 
door zo’n jaarlijks uitje.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Verbouwing gemeentehuis
Het gemeentehuis van Uitgeest krijgt een nieuwe publieksbalie. 
Ook wordt een deel van de ontvangsthal heringericht. De verbou-
wing begint op maandag 2 november en wordt naar verwachting 
nog voor Kerstmis afgerond.

De nieuwe publieksbalie is bedoeld 
om bezoekers sneller van dienst te 
kunnen zijn. De hal zal door de her-
inrichting overzichtelijker en comfor-

tabeler worden. De sloopwerkzaam-
heden en de verbouwing bezorgen 
ook het publiek de komende peri-
ode onvermijdelijk enige overlast.

Structuurvisie Provincie
ter inzage
De provincie heeft een visie 
ontwikkeld op de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van 
Noord-Holland. Deze Ontwerp 
structuurvisie Noord-Holland 
2040 ligt sinds 22 oktober voor 
zes weken ter visie op tal van 
plaatsen in de provincie. De 
plannen omvatten kaarten en 
een uitvoeringsprogramma. Ook 
in de hal van het gemeentehuis 
van Uitgeest zijn ze in te zien 
(aan te vragen bij de receptie).

Tot en met 2 december kan ieder-
een per brief of per mail bij Provin-
cie Staten terecht met opmerkingen 
over de plannen. De opmerkingen 
worden eerst door Provinciale Sta-
ten en later door Gedeputeerde 
Staten betrokken bij de vaststel-
ling van de structuurvisie. Die vindt 
naar verwachting plaats in februari 
2010. Voor meer informatie: zie de 
website van de provincie over dit 
onderwerp, www.noord-holland.nl/
structuurvisie.

Geen krant 
ontvangen?

Bel:
0251-674433

Intocht
Sinterklaas
Zondagmiddag 15 november is
het weer zo ver: Sinterklaas maakt
zijn intocht in Uitgeest. De goed-
heiligman komt om 13.00 uur per
boot aan in de gemeentehaven 
aan de Meldijk. Van de haven gaat
hij per koets naar het Regthuys 
aan de Kerkbuurt, waar burge-
meester Mieke Baltus hem om 
13.45 uur welkom zal heten.
Na het welkomstwoord van de bur-
gemeester en een toespraak van de 
Sint zelf vervolgt de kindervriend 
om ongeveer 14.15 uur zijn rijtoer 
door Uitgeest.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
KOffERBAKMARKtEN
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat toestemming is ver-
leend voor het houden van kofferbakmarkten in 2010 op het parkeer-
terrein van Partycentrum Uitgeest aan de Westerwerf. De kofferbak-
markten worden gehouden van 09.00 tot 15.30 uur op de volgende 
zondagen: 7 maart 2010, 4 april 2010, 2 mei 2010, 6 juni 2010, 11 
juli 2010, 1 augustus 2010, 5 september 2010 en 3 oktober 2010.
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met ingang van de dag na 
bekendmaking van dit besluit te worden ingediend.

ONtvANGEN BOuwAANvRAAG

BL 2009-048 Penningkruid 8 Bouwen erker 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt verleend.

AfGEGEvEN BOuwvERGuNNING

Verzenddatum
28-10-2009 De Spin 35 Uitbreiden woning

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

AfGEGEvEN BOuwvERGuNNING MEt ONthEffING BE-
stEMMINGsPlAN

Verzenddatum
28-10-2009 Bergstraat 8 Plaatsen dakopbouw  
  

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publieksza-
ken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzenddatum van 
het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan de Arron-
dissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.
Indien onverwijlde spoed dat vereist, bestaat tevens de mogelijkheid 
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank.

vERGADERING wElstANDscOMMIssIE

De Welstandscommissie behandelt op woensdag 4 november 2009 
een aantal bouwplannen voor de gemeenten Heemskerk, Bergen, Cas-
tricum en Uitgeest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstel-
lenden kunnen de vergadering bijwonen in het tijdelijke onderkomen 
van de gemeente Castricum aan de Duinenbosch 3, ingang Zeeweg, 
Castricum. De agenda van de bouwplannen van de gemeente Uitgeest 
kan vanaf donderdag 29 oktober worden ingezien bij de balie van Pu-
bliekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest. Telefonisch kan infor-
matie worden ingewonnen bij mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

Werken aan het spoor
van 2 tot 6 november vinden tussen 23.00 uur ’s avonds en 7.00 
uur ’s morgens werkzaamheden plaats aan de spoorrails in uit-
geest. het gaat om het traject tussen het Ns-station en het viaduct 
van rijksweg A9. De machines die worden ingezet kunnen geluids-
overlast veroorzaken.

De werkzaamheden vinden plaats in 
de nachten van 2 op 3, 3 op 4, 4 op 
5 en 5 op 6 november. 

Prorail heeft de direct omwonenden 
aan de Burgemeester van Roosma-
lenstraat per brief geïnformeerd.

Afsluiting Busch en Dam
De spoorwegovergang van Busch en Dam wordt vanwege werk-
zaamheden komende nacht (van woensdag 28 op donderdag 29 
oktober) afgesloten voor alle verkeer. Ook gisternacht was dat al 
het geval.

Van 23.00 uur ’s avonds tot 6.00 
uur ’s morgens is het voor verkeer 
over Busch en Dam niet mogelijk de 
spoorbaan te passeren. Hulpdien-
sten worden omgeleid via de Com-
municatieweg. Het werk is nodig 

om de ligging van het spoor aan 
te passen en weer op de gewenste 
hoogte te brengen. Er kan enige 
geluidsoverlast optreden voor om-
wonenden. Zij zijn per brief op de 
hoogte gebracht.
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