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Uitspraak leidt tot opheffing SIEDH 
Verplaatsing De Otter gaat niet door

Uitgeest - Woensdag 2 novem-
ber deed de Raad van State uit-
spraak in het beroep dat het Am-

sterdamse stadsdeel West heeft  
ingesteld tegen de uitspraak van 
de Amsterdamse rechtbank van 

u kunt uw kabaaltje 
opgeven via

www.uitgeestercourant.nl
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mei 2011. De Raad van State is 
van oordeel dat het besluit van 
de rechtbank in de uitspraak, 
dat het stadsdeel hiermee feite-
lijk een verplaatsingsvergunning 
heeft verleend, een onjuist be-
sluit was. Dit betekent dat hout-
zaagmolen De Otter moet blijven 
staan waar hij staat, aan de Kost-
verlorenvaart in Amsterdam. De 
Stichting Houtzaagmolen De Ot-
ter is teleurgesteld over deze uit-
spraak en bezint zich over de uit-
spraak en over de toekomst van 
de stichting en de houtzaagmo-
len. Ook de Stichting Industrieel 
Erfgoedpark De Hoop, die zich 
jarenlang beijverd heeft om de 
verplaatsing van De Otter naar 
het Erfgoedpark te realiseren, 
deelt in de teleurstelling. Nadat 
in het begin van dit jaar alle ge-
bouwen op het Erfgoedpark naar 
het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer waren over-
gegaan, restte dit jaar voor de 
SIEDH de taak Stichting Hout-
zaagmolen De Otter te onder-
steunen. Nu De Otter niet ver-
plaatst mag worden, is er geen 
taak en toekomst meer voor de 
SIEDH. De realisatie van het ge-
hele Erfgoedpark is, ondanks al-
le inspanningen van de vele vrij-
willigers die zich de afgelopen 25 
jaar, op vele terreinen, hebben 
ingezet niet gelukt. Het bestuur 
van de SIEDH is van mening dat, 
mede als gevolg van externe om-
standigheden, het ook niet reëel 
is te veronderstellen dat er door 
de Stichting een vervolg aan de 
ontwikkeling van het Erfgoed-
park kan worden gegeven.
Het bestuur van de SIEDH gaat 
de komende maanden al die za-
ken regelen die moeten leiden 
tot een opheffen van de stichting 
en het overdragen van haar be-
heeractiviteiten aan het RAUM. 
Dat dit gebeurt met pijn in het 
hart laat zich raden. Voorzitter 
Marco Martens: “Het is voor-
al voor de oorspronkelijke initia-
tiefnemers, voor de vele vrijwilli-
gers, de sponsoren en donateurs 
een hard gelag dat de doelstel-
ling, het compleet ontwikkelen 
van het Industrieel Erfgoedpark 
De Hoop niet door haar gereali-
seerd kan worden.”

Eendenkooi genomineerd 
voor Zilveren Maanprijs
Uitgeest - De jury van de Zilve-
ren Maanprijs heeft een keuze 
gemaakt uit de ingediende pro-
jecten. Drie projecten komen in 
aanmerking voor een nomina-
tie vanwege hun creativiteit, ver-
nieuwde werkwijze en positieve 
uitstraling naar anderen, waar-
bij het onderscheidende karak-
ter van de activiteiten de door-
slag gaf. De genomineerde pro-
jecten zijn: Eendenkooi van der 
Eng, Vogelwerkgroep Alkmaar 
e.o. en Natuurpark Blokweer.
Een groep vrijwilligers onder lei-
ding van Dirk van der Eng heeft 
sinds de aankoop door de ge-
meente in 1980 met succes de 
verwaarloosde eendenkooi bij 
Uitgeest in ere hersteld. Toen 
Dirk veel te vroeg overleed werd 
zijn werk voortgezet door zijn 
weduwe Gertruud van der Eng. 
Het belang van dit werk werd 

pas echt duidelijk toen de ge-
meente met allerlei ontwikke-
lingsplannen kwam en het be-
staan van de eendenkooi werd 
bedreigd door de bouwplannen. 
Het vele harde werk leverde be-
langrijke argumenten tegen de 
bouwplannen op, waardoor de 
Castricummerpolder behouden 
bleef.
Op 17 november reikt Johan 
Remkes, Commissaris van de 
Koningin de Zilveren Maan-
prijs 2011 uit tijdens het Jubile-
umsymposium van Landschap 
Noord-Holland. De prijs, be-
staande uit een beeldje gemaakt 
door mw. F. Zwaag, ontleent haar 
naam aan een in Noord-Holland 
vrijwel uitgestorven dagvlinder, 
de Zilveren Maan. Alleen bij Kor-
tenhoef wist een kleine populatie 
van de Zilveren Maan te overle-
ven. Foto: Johan Stuart.

Politie houdt man aan 
voor fietsendiefstal
Uitgeest - Politiemensen spra-
ken maandagavond rond 22.00 
uur een man aan, die op het Sta-
tionsplein een fiets in een auto 
wilde laden. 

De man verklaarde dat de fiets 
van zijn vrouw was. De agenten 
zagen echter nog twee fietsen 
achter in de auto liggen, waar de 
man geen verklaring voor had. 
De 43-jarige Amsterdammer is 
vervolgens aangehouden. De 

fietsen zijn in beslag genomen. 

De Amsterdammer is overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten.

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum
GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

SLAGROOMTRUFFELS
100 gram 2,75 

AANBIEDING
250 gram van 6,90 voor 4,95

ZATERDAG OOK SPECULAASTRUFFELS

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 
Tel. 0251-654683 • Maandags geopend vanaf 9.00 uur
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

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

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

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
27-10-2011: Miina, dochter van 
D. Plasmeijer en A.M. Rauhala, 
geboren te Alkmaar. 27-10-2011: 
Suus, dochter van B. Karsten en 
E. Alves Medeiros, geboren te 
Castricum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
28-10-2011: Revers, Jasper en 
Vreeburg, Margaretha C.M., bei-
den wonende te Limmen. 31-
10-2011: McGlone, Patrick G. en 
McGurran, Gina, beiden wonen-
de te Castricum. 
01-11-2011: Jurgens, Hans en 
Gorter, Wilma J., beiden wonen-
de te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-

pen:
01-11-2011: Termes, Mattheus 
C.J. en Eekhout, Annemarie, bei-
den wonende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
27-10-2011: Duijkersloot, Antho-
nius J., oud 96 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
G.A. Denneman. 31-10-2011: 
Tromp, Jacoba J., oud 75 jaar, 
overleden te Limmen, gehuwd 
geweest met J. Bakker.
Wonende te Bakkum:
30-10-2011: van Leeuwen, Mar-
jon, oud 52 jaar, overleden te 
Bakkum.
Wonende te Castricum:
30-10-2011: Visser, Pieter C., oud 
69 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met C.H. Hagedoorn.

Ethiopiëdag bij Muttathara
Castricum - Zaterdag 12 no-
vember is het Ethiopiëdag bij 
Muttathara. Samen met de 
Stichting Adopteer een Vroed-
vrouw en MOV, de kerkelijke 
werkgroep Missie, Ontwikkeling 
en Vrede wordt deze informa-
tiedag georganiseerd. Voor een 
klein prijsje zijn er allerhande 
producten uit Ethiopië te koop 
en daarnaast verkoopt Roos 
Ament van Adopteer een Vroed-
vrouw ook bijzondere kerstca-
deautjes en kerstpapier. Voor 
klanten wordt koffie uit Ethio-
pië geschonken. MOV en Adop-
teer een Vroedvrouw zijn actief 
in Afrika en richten zich in het 
bijzonder op de ontwikkeling 
van moeder en kind. De Stich-

ting Castricum helpt Muttatha-
ra steunt beide organisaties; zo 
helpt Muttathara mee aan de re-
alisatie van een opvanghuis voor 
gehandicapte vrouwen en wer-
den de studiebeurzen voor vier 
studenten verloskunde in Ethio-
pië betaald. Verloskundige Roos 
Ament geeft zelf ook les aan de 
opleiding in het St. Luke’s Hos-
pital in Wolisso en 19 novem-
ber vertrekt zij weer naar Ethi-
opië om daar nieuwe leerlingen 
te begeleiden. Meer weten over 
de projecten van MOV en Adop-
teer een Vroedvrouw? Iedereen 
is welkom! De winkel is zaterdag 
geopend van 10.00 tot 14.00 uur. 
Muttathara is te vinden op de 
Castricummerwerf 71.  

Castricum - Van 14 tot 28 no-
vember zijn tijdens de openings-
uren van bibliotheek Castri-
cum afgeschreven materialen te 
koop. Naast romans, leesboeken 

Verkoop afgeschreven materialen

Vermist:
J. Miessenlaan Castricum: grijs-
gemeleerd poesje, 1 jaar, Snoes.
Gevonden:
Bij de Boogaert Castricum: jong 

zwart katje, wit kinnetje en bef-
je, 3 witte sokjes en 1 wit knie-
kousje.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Castricum - Op zaterdagmor-
gen omstreeks 2.05 uur kreeg 
de politie een melding dat een 
32-jarige man uit Castricum ge-
wond was geraakt in een café 
aan het Pompplein in Egmond 

Mishandeling aan Zee. De man was in het ca-
fé neergeslagen. Als gevolg hier-
van zakte hij in elkaar en bleef 
steeds wegvallen. Hij werd voor 
onderzoek overgebracht naar 
het Medisch Centrum Alkmaar. 
De politie stelt een onderzoek in 
naar de toedracht.

Castricum - In een woning aan 
de Walingstuin werd donderdag 
tussen 14.00 en 23.00 uur inge-

Ingebroken broken. Er werd aan de achterzij-
de van de woning een raam ge-
forceerd. 
Uit het huis werd apparatuur 
weggenomen.

Opening Provincialeweg
Uitgeest - Op 11 november 
wordt om 10.00 uur de vernieuw-
de Provincialeweg N203 officieel 
geopend. Gedeputeerde E. Post 
van de provincie Noord-Holland 
zal de handeling verrichten. On-

langs is gestart met de nieuw-
bouw van het project HMS Uit-
geest. De woningen worden ge-
bouwd op het terrein van de 
voormalige melksuikerfabriek en 
op de oude Provincialeweg. 

Om het project te kunnen reali-
seren moest de weg worden om-
gelegd. De nieuwe weg is voor-
zien van fluisterasfalt. 

voor kinderen en prentenboeken 
zijn er ook informatieve boeken 
te koop. 
Tevens worden er cd’s en dvd’s 
verkocht.
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Klanken van T-Trio en 
La Cuerda bij TeaJam  
Bakkum - Op zaterdag 12 no-
vember is er een nieuwe editie 
van TeaJam in het Oude Thee-
huys. Dit keer kan het publiek 
genieten van twee optredens. 
Om 15.00 uur beklimt het T-Trio 
het podium; drie mannen die veel 
plezier in het musiceren hebben 
en dat overbrengen op de luiste-
raar. Het trio bestaat uit Fred van 
Wilgen op sologitaar, Lejo van de 
Ven op slaggitaar en René Rüh-
land op de contrabas. Om beur-
ten zingen zij een lied en daarbij 
komen verschillende stijlen aan 
bod. Denk dan aan blues, coun-
try en rockabilly. 
Om 16.00 uur is het tijd voor de 
klanken van La Cuerda. La Cu-
erda speelt rumba flamenca en 
gypsy swing a la Paco de Lucia, 
Django Reinhardt, Manitas de 
Plata en het Rosenberg Trio met 

een eigenzinnige, soms uitzinni-
ge swing. Ed Beerepoot speelt 
sologitaar. Hij combineert vin-
gervlugge flamenco met de ex-
plosieve speelstijl van het Ro-
senberg Trio. Hans Tonkes op 
bas speelde regelmatig op tv en 
in vele landelijk bekende bands 
als de Hobo String Band, Match 
en de Shithouse Band. Ook 
speelde hij met Jan Akkerman 
en Hans Dulfer. Jeroen Walstra 
speelde vele instrumenten en 
muziekstijlen en kwam via Djan-
go Reinhardt terug bij de gitaar, 
zijn eerste instrument, waarop hij 
zich ontpopt als een swingende 
begeleider. 
De entree is gratis. Het Oude 
Theehuys is te vinden op het ter-
rein van Dijk en Duin, ingang 
Zeeweg. Foto: La Cuerda van 
Henk Hommes.

Exclusief bij boekhandel Laan
Gezien van Riet maakt 
kalender van Castricum
Castricum - De kalender 2012 
met schilderijen en tekenin-
gen van Castricum en omstre-
ken is nu te koop bij boekhan-
del Laan. Het zijn de zee, dui-
nen en bossen die kunstschil-
deres Gezien van de Riet hierin  
laat zien. De schitterende kalen-
der is in de maten van A5, A4 en 
A3 beschikbaar. “De natuur lokt 
me altijd weer naar buiten. In de 
duinen, daar is een werkelijkheid 
vol schoonheid.” Naast de natuur 
is de mens ook haar onderwerp. 
Haar werk wordt in diverse ga-
leries tentoongesteld, waaron-

der  Groningen, Den Haag en 
Breukelen, en jaarlijks in Mu-
seum Møhlmann te Appinge-
dam. Er zijn werken opgeno-
men in de collectie van Muse-
um Møhlmann. Gezien heeft ook 
een boek; Gezien van de Riet. ‘In 
‘t leven vindtment al’ uitgebracht. 
Dat gaat over hoe het realisme 
langzaam maar zeker de winnaar 
werd in haar zoektocht. Het be-
vat ruim 150 afbeeldingen, waar-
van 66 in kleur. Dit boek is ver-
krijgbaar bij boekhandel Laan, 
Museum De Buitenplaats en bij 
www.gezienvanderiet.nl. 

Om de zee te bevaren
Poëzie van Jabik Veenbaas
Castricum - ‘Om de zee te be-
varen’ is het Nederlandstalige 
debuut van Castricummer Jabik 
Veenbaas, die bekendheid ver-
wierf met zijn Friestalige gedich-
ten. 
Het Nederlandstalige poëziepu-
bliek heeft lang op deze bundel 
moeten wachten, maar nu hij er 
is, mag hij met recht een aan-
winst heten. Veenbaas is klaar 

om de sprong naar een groot le-
zerspubliek te maken.
Jabik Veenbaas (1959) publi-
ceerde vijf gedichtenbundels, 
drie verhalenbundels, een bun-
del essays en enkele toneelstuk-
ken in het Fries. De poëzie van 
Veenbaas werd vertaald in het 
Nederlands. Om de zee te be-
varen is te koop bij boekhandel 
Laan en kost 12,50 euro.

Het Oranje Fonds schenkt 
35.000 euro aan Bakkerij
Castricum - Het Oranje Fonds 
heeft een bijdrage van 35.000 
euro toegezegd voor de aan-
bouw van een geluidsdichte zaal 
aan het bestaande pand van cul-
tureel podium De Bakkerij. Met 
deze bijdrage komt de realisa-
tie van een multifunctioneel cen-

trum een belangrijke stap dich-
terbij. Eerder stelde het provin-
ciebestuur een belangrijk be-
drag beschikbaar. In het huidige 
gebouw kampt De Bakkerij met 
geluidsproblemen. Het pand vol-
doet niet aan de eisen, die men 
aan een dergelijke horecagele-

genheid mag stellen. Ondanks 
dat het pand jarenlang als café 
is gebruikt en er vele live-optre-
dens plaatsvonden, laat de ge-
luidsdichtheid van het pand te 
wensen over. Dat betekent dat er 
veel minder muziekavonden en 
live-optredens zijn toegestaan 
dan gepland. Met de geplande 
uitbreiding zijn deze problemen 
opgelost en zullen er in het ge-
bouw naast muzikale activiteiten 
ook vele andere maatschappe-

lijke activiteiten georganiseerd 
kunnen worden. De procedures 
om te gaan bouwen zijn gestart. 
Begin 2013 moet alles klaar zijn. 
Aan het plan van de Castricumse 
architect Arjen Fruitema wordt al 
geruime tijd gewerkt. Onlangs is 
met het bestuur van de Tuin van 
Kapitein Rommel afgesproken 
dat de combinatiemogelijkheden 
van de twee aan elkaar grenzen-
de accommodaties optimaal zul-
len worden benut. 

Akersloot - Vogelvereniging 
Pracht en Praal organiseert van 
vrijdag 11 tot en met zondag 13 
november een tentoonstelling in 
het gebouw van de handbalver-
eniging aan de Boschweg 3. De 
openingstijden zijn: vrijdag van 
van 14.00 tot 22.00 uur, zaterdag 
van 10.00 tot 19.00 uur en zon-
dag van 10.00 tot 16.30 uur. Er is 
gelegenheid om vogels te kopen.

Pracht en Praal

Castricum - Donderdag 17 no-
vember geeft Joyce Wouters een 
overzicht van de invloed van mo-
de van kleding op de politieke, 
sociale en seksuele geschiede-
nis. Volgens Joyce is kleding al-

Invloed van mode tijd  gebruikt om een boodschap 
over te brengen. De lezing vindt 
van 14.00 tot 16.00 uur plaats in 
De Kern aan de Overtoom. Ze is 
georganiseerd door het Vrouwen 
Contact Castricum en voor ie-
dereen toegankelijk. Niet-leden 
betalen 4,00 euro. 

Programma 10 nov t/m 16 nov 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 16.00  & 20.00 uur 
“The Twilight Saga: 

Breaking Dawn Part 1”
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
zondag & dinsdag  20.00 uur 

“I don’t know how she does it”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“De Heineken ontvoering”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 16.00 & 18.45 uur 
zondag 16.00 uur  maandag 18.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
“TinTin (OV) - 3D”

maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 
“The Ides of March” Filmhuis

zaterdag 16.00 uur zondag 13.00 uur
“Razend”

vrijdag & zaterdag  21.00 uur 
“All Stars 2 Old Stars”

zondag 16.00 uur 
“Johnny English Reborn”

zaterdag 13.00 uur zondag 10.30 uur 
woensdag 13.00 uur 
“Bennie Stout ”

zaterdag, zondag & woensdag 13.00 uur 
“Sinterklaas en het 

raadsel van 5 december ”

The Twilight Saga 
Breaking Dawn - Part 1 
Na hun langverwachte bruiloft 
gaan Bella en Edward op hu-
welijksreis naar Rio de Janeiro, 
waar Bella tot haar schrik ont-
dekt dat ze zwanger is. De fra-
giele band tussen de vampie-
ren en de weerwolven komt door 

deze situatie zwaar onder druk 
te staan. Jacob staat voor een 
moeilijke keuze: zijn grote lief-
de beschermen of trouw blijven 
aan de ‘wolfpack’. Ondertussen 
blijft ook de dreiging van de Vol-
turi bestaan. 

In dit nieuwe Sinterklaasverhaal 
‘Sinterklaas en het raadsel van 
5 december’ lopen de Pieten op 
tegen een modern probleem. De 
meeste schoorstenen zijn ver-
dwenen en veel huizen zijn te-
genwoordig beveiligd met een 
alarm. 
De arme Pieten worden steeds 
door de politie achterna geze-
ten als ze proberen de cadeau-

Sinterklaas en het raadsel
tjes te bezorgen bij de kinde-
ren. Eén voor één belanden ze in 
de gevangenis. Wanneer Sinter-
klaas druk bezig is om het pro-
bleem van de Pieten op te los-
sen, wordt hij ontvoerd door de 
gemene Dr. Brein en haar hand-
langers Joris en Boris. 
De film is een spannend en 
groots Sinterklaasavontuur voor 
jong en oud.
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Lezing klassiek homeopaat 
Homeopathie en kinderen
Castricum - Op maandagavond 
14 november geeft klassiek ho-
meopaat Bowine Eisenga een in-
formatieavond over homeopa-
thie en kinderen. De informa-
tie is bedoeld voor iedereen die 
wil kennismaken of iets meer wil 
weten over homeopathie.

Hoe kun je kinderen helpen met 
klassieke homeopathie? De-
ze vraag wordt uitgebreid be-
antwoord. Aan de hand van een 
model wordt uitgelegd hoe Bo-
wine, als homeopaat, kijkt naar 

verschillende klachten en hoe 
verschillende klachten ontstaan. 
Zij vertelt: “In de praktijk behan-
del ik kinderen met emotione-
le en/of lichamelijke klachten. 
Bij emotionele klachten kun je 
denken aan kinderen die angstig 
zijn, gepest worden, onzeker of 
hyperactief zijn et cetera. Wat de 
lichamelijke klachten betreft zie 
ik zelf veel kinderen met terug-
kerende oorontstekingen, ast-
ma, bronchitis, huidklachten, al-
lergieën of kinderen die constant 
kwakkelen.” Ook komt op deze 

avond de begeleiding van vacci-
naties aan bod. Een en ander zal 
worden toegelicht aan de hand 
van praktijkvoorbeelden. Na af-
loop is er ruimschoots gelegen-
heid voor het stellen van vragen. 

De lezing wordt gehouden op 
maandag 14 november van 
19.30 tot 21.30 uur in De Mara-
nathakerk, Prins Hendrikstraat 1 
in Castricum. De toegang is gra-
tis. Aanmelden en/of meer infor-
matie kan via tel.: 0251-658810 
of info@eisengahomeopathie.nl.. Afscheid van drie 

brandweermannen
Castricum - Zaterdag stond bij 
de brandweer van Castricum niet 
alleen in het teken van de grote 
oefening op camping Bakkum. ‘s 
Avonds werd afscheid genomen 
van Frank Bruggeling, Harry de 
Water en Gerard Veldt. Na res-
pectievelijk 23, 28 en 33 jaar  was 
het tijd voor een feestje. De man-
nen werden toegesproken door 
burgemeester Mans, de post-
commandanten en de voorzit-

ter van de vereniging. Zoals ge-
bruikelijk werden zij ook op een 
ludieke manier in het zonne-
tje gezet, ditmaal door een door 
de collega’s gemaakte film rond 
hun brandweerwerk en hobby’s.
Traditiegetrouw kregen zij ook 
de Oterlekerbrandweer tijdelijk 
in handen, om deze te voorzien 
van een herinneringsplaatje. Op 
de foto v.l.n.r.: Gerard Veldt, Har-
ry de Water en Frank Bruggeling 

Lucien van Ruth (rechts) en Richard Bloedjes zetten hun handtekening 
onder collectieve overeenkomst.

Univé en ViVa! slaan 
de handen ineen
Regio - Op 1 november hebben 
Lucien van Ruth namens SenZ, 
de ledenservice van ViVa! Zorg-
groep, en Richard Bloedjes na-
mens Univé de handen ineen-
geslagen door hun handteke-

ning te zetten onder een col-
lectieve overeenkomst. Hierdoor 
profiteren SenZleden van zeven 
procent korting op de basisver-
zekering Zorg Geregeld. Leden 
van SenZ die hun zorgverzeke-

ring al bij Univé hebben lopen, 
kunnen nu al gebruik maken van 
deze korting. Wie zich nu aan-
meldt maakt kans op een week-
end weg naar Texel!
Univé is een verzekeraar zonder 
winstoogmerk. Een goede reden 
dus voor SenZ om deze nieu-
we samenwerking aan te gaan. 
Maar er is meer. Ook de regiona-
le betrokkenheid en aanwezig-
heid van Univé heeft SenZ doen 
besluiten deze collectieve over-
eenkomst aan te gaan. Zo is Uni-
vé met haar regionale winkels al-
tijd in de buurt. Univé is te vinden 
aan de Maerelaan 6 in Heems-
kerk en aan De Drie Linden 1 
in Limmen. Aanmelden voor het 
SenZcollectief of overstappen 
naar Univé? Neem dan contact 
op via tel.: 072-5024500. Over-
stappen kan tot en met 31 de-
cember 2011. Kijk voor meer in-
formatie op www.unive.nl/senz. 
Wie nu overstapt, maakt kans op 
een weekend weg voor het gezin 
bij vakantiecentrum Dennenoord 
op Texel. Deze prijs wordt aange-
boden door Univé Noord-Kenne-
merland. Zowel huidige als nieu-
we Univé-klanten die zich aan-
melden voor het SenZcollectief, 
maken kans op deze prijs.

Lions Club haalt 5.800 
euro op voor Voedselbank
Regio - De Lions Club Castri-
cum/Heemskerk heeft 5.800 eu-
ro verzameld met allelei activi-
teiten waaronder een steppen-
race. Het geld is bedoeld voor  
de Voedselbank IJmond Noord, 
die als verzorgingsgebied Bever-
wijk, Heemskerk, Castricum en 
Uitgeest heeft. 
De Lions en hun partners span-
den zich op 25 september in op 
het terrein van kasteel Assum-
burg in Heemskerk. De voor de 
derde keer gehouden steppen-
race is uitgegroeid tot een eve-
nement met vele extra activi-
teiten zoals handboogschieten, 
rondleidingen in het slot Assum-

burg, lopen over water. Na een 
middag heftige strijd ging het 
team van de Patatoloog er met 
de eerste prijs vandoor. 
Dit jaar werd voor het eerst de 
eendjesrace gehouden. Er wer-
den tweeduizend plastic ba-
deendjes in de slotgracht ge-
gooid. De eendjes werden door 
de vrijwillige jeugdbrandweer 
van Heemskerk door de slot-
gracht naar de finish gespoten 
met de diverse waterstralen. 

Op 5 november kon een cheque 
van 5.800 euro worden overhan-
digd aan Huub de Kruijff, voorzit-
ter van de Voedselbank. 

Ondernemers leren autospuiten
Limmen - Alle ondernemers uit 
de gehele gemeente Castricum 
kunnen zich laten testen op hun 
capaciteiten als autospuiter. De 
Business Club CAL heeft gere-
geld dat Kleverlaan B.V. in Lim-

men de deur een keer wagen-
wijd opzet voor collega-onder-
nemers. 

Dat gaat gebeuren op woensdag 
9 november. Dit toonaangeven-

de bedrijf heeft vorig jaar de prijs 
Autobedrijf van Het Jaar gekre-
gen. Ondernemers worden om 
19.00 uur verwacht en de afslui-
ting is rond 21.30 uur. De bes-
te autospuiter krijgt een fles wijn. 

Boek is inspiratie voor 
duurzame ontwikkeling
Castricum - In de Week van de 
Duurzaamheid verschijnt bij Uit-
geverij Jan van Arkel een boek 
van de Castricummer Herman 
Verhagen. De titel is ‘De Duur-
zaamheidsrevolutie - hoe men-
sen organisaties en organisaties 
de wereld veranderen.’ 
Dit boek laat zien hoe zich lokaal 
en mondiaal een sluipende revo-
lutie voltrekt waarin duurzame 

ontwikkeling geleidelijk normaal 
wordt. Verhagen: “Deze omwen-
teling wordt gedragen door een 
bonte mengeling van mensen 
en organisaties. Door multina-
tionals als Unilever, Philips  en 
DSM. Door gemeenten die kli-
maatneutraal willen worden. 
Zelfs door ontwikkelingslanden 
en opkomende economieën als 
China en India.” 

Verhagen, die onder ande-
re voorzitter was van de Stuur-
groep Duurzaam Castricum en 
van de Overleggroep Buitenge-
bied Castricum, betitelt zijn boek 
als doping voor wereldverbe-
teraars. “Het is echter ook een 
waarschuwing aan bedrijven om 
zich op tijd aan te passen aan 
de nieuwe realiteit. Bedrijven die 
niet aan duurzaamheid werken, 
hebben over vijftien jaar geen 
bestaansrecht meer.” 

Het boek ´De Duurzaamheidsre-
volutie´ kost 14,95 euro en is ver-
krijgbaar bij boekhandel Laan.
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Blues op verzoek in ‘t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Zondag 13 november 
is het weer zover! Dan galmen de
bluesklanken weer door het res-
taurant ’t Mirakel van Bakkum.
Onder de naam ‘Blues Request’ 
draait dj Joseph Sunfield de fa-
voriete bluesmuziek van het pu-
bliek. Het is voor de bezoekers 
mogelijk eigen cd’s mee te ne-

men en daarvan verzoeknum-
mers in te dienen. Iedereen is  
uitgenodigd om vanaf 15.30 uur 
hiervan getuige te zijn. De toe-
gang is gratis. 
Ook start ’t Mirakel van Bakkum 
met een ‘soepweekend’. Iede-
re zaterdag en zondag serveert 
’t Mirakel tussen 12.00 en 16.00 

uur, soep, kinderpannenkoeken 
en poffertjes voor slechts 2.95 
euro! Men kan kiezen uit acht 
soorten soep en diverse soorten 
pannenkoeken. 
Kijk voor meer informatie op 
www.mirakelvanbakkum.nl of 
bel 0251-671353 of Jos Zonne-
veld 06 226 420 24

Expositie Milo Heerkens 
in Grandcafe Mezza Luna 
Castricum - Iedereen is wel-
kom bij de expositie van plaats-
genoot Milo Heerkens. Die wordt 
gehouden op zondag 13 novem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur in 
Grandcafé Mezza Luna, Mient 

1 in Castricum. Milo Heerkens 
laat zijn nieuwe collectie olie-
verfschilderijen zien. De schilde-
rijen worden bovendien te koop 
aangeboden. Foto: Saskia Steen-
bakkers.

Sinterklaas komt zaterdag aan!
Castricum - Zaterdag 12 no-
vember komt de Sint aan in Cas-
tricum. Een dag later bezoekt 
hij de kinderen van Limmen en 
Akersloot. De Zwarte Pieten zijn 
zaterdag om 14.30 uur op het 
Kooiplein. Op een trailer spelen 
de muzikanten van Emergo sin-
terklaasliedjes. De Sint komt om 
15.00 uur aan met een koets, er 
zijn majorettes en een pakjesca-
ravan. Natuurlijk hebben de vijf-
tig Zwarte Pieten  veel lekkers in 
de strooizakken. De route is als 
volgt: Kooiplein, W de Zwijger-
laan, Beatrixstraat, Torenstraat, 
Pernéstraat, Geelvinckstraat, 
Burgemeester Mooijstraat, 
Dorpsstraat richting Pancratius-
kerk. Bij slecht weer, wordt aan-
geraden te kijken op de websi-
te www.sinterklaascastricum.
nl voor een alternatieve rou-
te. De kerk gaat open om 15.45 
uur en binnen wordt feest ge-
vierd. Kleurplaten kunnen wor-
den ingeleverd tot 10 november. 
Met het resultaat wordt de kerk 
versierd. Een dag erna brengt de 

Sint een bezoek aan Akersloot. 
Zondag komt hij samen met zijn 
Pieten om ongeveer 12.00 uur 
jachthaven A.R.Z.V. binnenvaren. 
Het shantikoor Heeren 17 ver-
zorgt een muzikaal welkom. Sint-
Nicolaas zal daarna een korte rij-
toer houden door Akersloot in 
een open koets. Hierna begeeft 
hij zich naar de r.k. kerk. In de 
kerk wordt de menigte vermaakt 
door de Sinterklaasband, en het 
kinderkoor de Meerzangertjes. 
Burgemeester Mans en pastor 
Henk Hudepohl zijn ook van de 
partij. Het comité heeft een ‘S-
Factor’ verkiezing uitgeschre-
ven. Er zijn twee acts gekozen 
die speciaal voor de sint wor-
den uitgevoerd. Alle kinderen 
die een tekening of ander werk-
stukje voor de Sint gemaakt heb-
ben, kunnen deze aan de Pieten 
overhandigen tijdens de intocht 
voorzien van naam en adres.

Dan vertrekt Sint naar Limmen 
waar hij om 14.00 uur aankomt 
in de haven van Limmen. Daar 

is veel spektakel en muziek. Pe-
ter Dekker gaat in de haven sa-
men met burgemeester Mans de 
Sint binnenhalen en toespreken. 
Daarna start de optocht door 
het dorp, voorafgegaan door 
de drumband en harmonie. De 
route is: vanaf het Stet, Achter-
weg, Dampegheestlaan, Dussel-
dorperweg, Enterij, Middenweg 
,Nachtorchis, Rietorchis, Zonne-
dauw, Dusseldorperweg. Bewo-
ners worden gevraagd de vlaf uit 
te hangen. In het park de Ente-
rij vindt een muziek- en dans-
spektakel plaats, waar alle kin-
deren van kunnen genieten en 
aan deel kunnen nemen.
Na zijn rondrit komen Sint en 
Pieten ongeveer 15.40 uur bij 
de kerk aan. De ouders worden 
verzocht in de zijbeuken plaats 
te nemen. In de kerk staat dit 
jaar de sinterklaasmuziek en het 
meezingen centraal. Een ech-
te pepernoten band verzorgt de 
muziek.  Rond 16.15 uur beslui-
ten Sint en de Pieten hun be-
zoek. 

SLAM!FM on Tour met Menno 
de Boer en Ruud Feltkamp
Uitgeest - Op zaterdag 12 no-
vember komt dj Menno de Boer 
en dj Felthouse alias Ruud Felt-
kamp naar Bobby’s. Ruud werd 
bekend als Noud Alberts in 
GTST, Menno is van het radiosta-
tion Slam!Fm. Zij delen ook ca-
deautjes uit of die zijn te winnen. 
Entree zes euro, entree voor le-
den voor 24.00 uur gratis. Bob-
by’s is vanaf 23.00 uur open tot 
5.00 uur.
 
Glamourball
Met oud en nieuw wil Bobs er 
elk jaar weer iets speciaal van 
maken. Daarom heeft Bobs de 
Amsterdamse hulptroepen in-
geschakeld in de vorm van de 
vedette van Ex Porn Star. Sa-
men organiseren zij dit jaar een 
spectaculair NYE-Glamourball. 
Een omgetoverde Bobs met een 
sfeervolle entourage en lekke-
re, dansbare muziek. Voeg daar 

een snufje Ex Porn Star aan toe, 
het alom bekende en spannende 
XPS-entertainment, verrassen-
de acts en een eclectisch chi-
que ambiance. Een van de huidi-
ge topartiesten in de Nederland-
se partyscene op dit moment zal 
van de partij zijn om met ons het 
nieuwe jaar in te luiden, name-
lijk mister Billy the Klit. Met zijn 
opzwepende beats bracht hij de 
afgelopen jaren al de lichamen 
van duizenden jongeren in ver-
voering en samen met nog ve-
le andere grote namen uit de 
dancescene zet hij de boel op 
stelten zetten op 31 december. 
Binnenkort worden meer namen 
bekendgemaakt. Iedereen komt 
natuurlijk in gala. Kaarten in de 
voorverkoop 20,00 euro en aan 
de deur 25,00 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via Bobs en Prime-
ra of online te bestellen op www.
bobs.nl. 

Wildavond en livemuziek 
in restaurant Havenrijk
Uitgeest - Vrijdag 18 november 
vindt er in restaurant Havenrijk 
weer een culinaire avond plaats. 
Het thema van deze avond is 
‘wild’. De keukenbrigade van 
restaurant Havenrijk heeft spe-
ciaal voor deze avond een vijf-
gangen wildmenu samenge-
steld. Dit wildmenu kan in com-
binatie met een wijnarrange-
ment genuttigd worden. Bij elk 
gerecht krijgen de gasten een 
bijpassende wijn geserveerd. De 
kosten van het wildmenu bedra-
gen 39,50 euro en voor het wijn-
arrangement 21,50 euro. Voor 
het wildmenu kunnen de gas-
ten tussen 18.00 en 20.00 uur re-
serveren via havenrijk@live.nl of 
tel.: 0251-313937.

Live jazzmuziek
Restaurant Havenrijk pakt te-
vens op veler verzoek de ou-
de draad weer op om tijdens de 
winterperiode maandelijks live 
jazz ten gehore te brengen. Het 
restaurant heeft sinds kort met 
‘Jazz at Work’ een eigen huis-
band. Deze band mag zich, ge-
zien het toenemend aantal fans, 

in een groeiende populariteit 
verheugen. De band is bevlogen 
en aanstekelijk, heeft uitstraling 
en kenmerkt zich door een eigen 
geluid. Op basis van een veelal 
eigen en uitgebreid/afwisselend 
repertoire qua sfeer, ritme en 
tempo wordt meanstream, bop, 
blues, fusion en latin gespeeld.
De band bestaat uit: Harm Veen-
stra tenor- en altsaxofoon, Franz 
Hugens trompet en bugel, Joost 
van der Knaap toetsen en zang, 

Simon de Boer basgitaar en 
Frans Hartensveld slagwerk. Ver-
rijkend is de vocale invulling die 
de zanger met zijn aparte perfor-
mance en jazzy timing geeft. Het 
optreden vindt plaats op zondag 
25 september vanaf 15.00 uur. 
De toegang is gratis. Restaurant 
Havenrijk is gevestigd op een 
jachthaven omringd door water 
en een prachtig beschermd na-
tuurgebied. Het adres is Lagen-
dijk 41 in Uitgeest. 
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Een lezing door Theo Wierdsma

Mysterie graancirkels ontrafeld!
Castricum - Na twee jaar is 
Theo Wierdsma terug in Castri-
cum voor een lezing over graan-
cirkels. De lezing vindt plaats op 
zaterdag 19 november van 19.30 
tot 22.00 uur. 
Theo Wierdsma reist al vele jaren 
elke zomer naar de graanvelden 
rondom Avebury in het zuiden 
van Engeland om er onderzoek 
te doen naar graancirkels die 
daar om onverklaarbare redenen 
al jaren verschijnen. De schoon-

heid, de complexiteit en de ge-
ometrie van deze graancirkels 
en de snelheid waarmee ze ver-
schijnen maakt het volgens hem 
onmogelijk dat ze door mensen-
handen worden gemaakt. In een 
boeiende lezing deelt hij zijn er-
varingen met het publiek. 
Hierbij worden prachtige (film)
beelden vertoond van de cir-
kels door de jaren heen en met 
beelden van ‘orbs’ (mysterieuze 
lichtbollen) en aliens. In de pau-

ze wordt het publiek in de gele-
genheid gesteld om zelf ervaring 
op te doen met betrekking tot 
frequenties in water, kristallen 
schedels en geladen leylijnste-
nen. Kijk voor meer informatie op 
www.adapa.nl. Entree 15,00 eu-
ro. De lezing vindt plaats in het 
Rode Kruis Gebouw Castricum, 
Van Speykkade 61. Bij voorkeur 
telefonisch aanmelden bij Ewa 
Elders, 06-53564834. Of via mail: 
ewa@eldersconsultancy.nl. 

Ook meepraten over 
toekomst Wmo-beleid? 
Castricum - De gemeente werkt 
aan de voorbereidingen voor een 
nieuw beleid op het gebied van 
de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (Wmo). Inwoners 
worden uitgenodigd mee te pra-
ten en mee te denken. 
Er komt aangepast Wmo-be-
leid voor de periode 2012-2015. 
Daarbij wordt rekening gehou-
den met landelijke ontwikkelin-
gen op zorg- en welzijngebied, 
zoals De Kanteling en Welzijn 
Nieuwe Stijl. Instellingen, orga-
nisaties en inwoners worden uit-
genodigd om mee te praten over 
waar volgens hen de accenten in 
het nieuwe beleidsplan zouden 
moeten komen te liggen. Er zijn 
vier thema’s geformuleerd en 
over elk thema wordt een apar-
te bijeenkomst gehouden. Tij-
dens de bijeenkomst wordt ook 

stil gestaan bij de resultaten van 
het Wmo-beleid in de gemeente 
in de afgelopen vier jaar. 
Op dinsdag 8 november stond 
het onderwerp ‘Opgroeien’ cen-
traal, op 22 november gaat het 
over ‘Samenleven in de buurt’, 
op 7 december kunnen inwo-
ners meepraten over ‘Meedoen 
gemakkelijker maken, partici-
patie en integratie’; ‘Preventie 
van zorg en opvang’ staat op de 
agenda voor 13 december. De 
bijeenkomsten worden alle ge-
houden van 13.30 tot 16.00 uur 
in de Raadszaal in het gemeen-
tehuis. De instellingen die werk-
zaam zijn op elk van de aan-
dachtsgebieden zijn apart uit-
genodigd. Wie daarbij wil aan-
schuiven, kan zich nog opgeven 
bij mw. L. Doodeman, liandood-
eman@castricum.nl. 

Onder de hamer... 
Castricum - Op zondag 20 no-
vember vindt er een veiling 
plaats in De Bakkerij en gaat er 
onder leiding van veilingmees-
ters veel bijzonders onder de ha-
mer, zoals verschillende work-
shops, services, kunst en uit-
stapjes. Het brede aanbod be-

vat ook onder meer een dagje 
zeilen voor twee personen, een 
inbraakpreventiecheck en ver-
schillende workshops en cursus-
sen, zoals skateboarden, break-
dance en surfen. De veiling 
maakt deel uit van het grote-
re plan dat de Vereniging Vrien-

Paul Marselje geeft lezing
Vrijmetselarij: een weg
naar verdraagzaamheid
Castricum - Op donderdag 24 
november is er een publieke le-
zing over Vrijmetselarij met een 
openhartig karakter. Spreker 
Paul Marselje maakt dan voor 
het eerst details bekend van een 
nieuw blad Vrijmetselarij, dat 
binnenkort voor iederéén ver-

krijgbaar is. Paul Marselje is lid 
van het hoofdbestuur van de Ne-
derlandse Vrijmetselarij. Tijdens 
de vrij toegankelijke avond voor 
belangstellenden van Vrijmetse-
laarsloge Branding ontvouwt hij 
publiekelijk het nieuwe landelij-
ke beleid tot openheid. Nu ra-

Paul Marselje trad onlangs op bij de kunstmarkt tijdens de Kunsttien-
daagse in Bergen. 

dicalisme en fundamentalisme 
de kop op steekt, vindt Marsel-
je dat het hoogste tijd is om naar 
buiten te treden met de bijzon-
dere methode van omgaan met 
elkaar die streeft naar verdraag-
zaamheid. Marselje is een veel-
zijdig mens. Hij hield in Castri-
cum al eerder een drukbezoch-
te lezing over de zin en onzin in 
verwijzingen naar vrijmetselarij 
in de roman Het verloren sym-
bool van Dan Brown. Ook is hij 
landelijk bekend als troubadour 
van luisterliedjes. Hij is organisa-
tor van de Kunstmarkten in Ber-
gen en tevens raadslid en voor-
malig wethouder van cultuur van 
Haarlem.

Volgens Marselje is Vrijmetsela-
rij niets anders dan levenskunst, 
onder een simpel motto: verbe-
ter de wereld, begin bij jezelf. 
“Vrijmetselaars zoeken in vrij-
heid naar datgene wat mensen 
vereent en niet wat verdeelt. Dat 
doen ze door in respect stand-
punten te vergelijken, te com-
pareren, met het doel een be-
ter mens te worden.” Hoe? Op 24 
november vanaf 20.00 uur kun-
nen belangstellenden dat zelf 
ervaren tijdens de avond voor 
belangstellenden van de Lo-
ge Branding in gebouw De Een-
hoorn, Tweede Groenelaan 5 in 
Bakkum. Hoewel Loge Branding 
een mannenloge is, zijn op de-
ze avond ook partners welkom. 
Meer informatie www.vrijmetse-
laarsloge-branding.nl. 

Iskra Jazzclub met het 
Marzio Scholten Quartet
Castricum - Jazzgitarist Mar-
zio Scholten (1982, Granol-
lers, Spanje) wordt gezien als 
één van de meest getalenteer-
de en veelbelovende moderne 
jazzgitaristen en componisten 
van ons land en daarbuiten. Hij 
is niet meer uit de huidige mu-
ziekscene weg te denken. Mar-
zio staat voor moderne, kleur-
rijke, eigentijdse, creatieve jazz 
met veel ruimte voor improvisa-
ties; technisch en artistiek veel-

zijdig. Op zaterdagavond 19 no-
vember treedt zijn Marzio Schol-
ten Quartet vanaf 20.30 uur op 
bij Iskra Jazzclub in de sfeervol-
le voormalige raadszaal van Ho-
tel Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat 65. Kaarten, uitsluitend te 
bestellen via www.iskra.nl of tel. 
0251 674379, kosten 14,00 euro, 
voor Iskra Kortingpas/CJP 12,00 
euro en voor kinderen tot en met 
twaalf jaar 7,00 euro.

den van de Bakkerij heeft opge-
zet om extra inkomsten te gene-
reren tot de geplande uitbouw is 
gerealiseerd en het podium weer 
op volle kracht kan functioneren. 
De veiling vindt plaats op de 
Dorpsstraat 30. Vanaf 15.00 uur 
worden de nummers uitgedeeld 
en om 15.30 uur gaat dan de vei-
ling van start.  

Castricum - Zaterdag 12 no-
vember treden de vijf winnaars 
van NH Pop Live op in De Bak-
kerij. NH-Pop Live is geen wed-
strijd maar biedt Noord-Holland-
se artiesten met eigen werk een 
platform en hiermee de kans om 
in een interessant traject te be-

Optreden winnaars NH Pop Live
landen van optredens, studio-
opnameg, coaching, videoclip-
productie en toursubsidie. Na 
voorselectie door programmeurs 
van de deelnemende podia zijn 
er door het publiek vijf acts ge-
kozen. Dat zijn: Cirque Valen-
tin, Bright Young Lights, Rodelle, 

We Are FM en Insayno. Aanvang 
20.00 uur, entree vijf euro. 

Vrijdag 11 november presenteert 
de Bakkerij samen met North 
Empire Bookings een akoesti-
sche punkparty met live-optre-
dens van Mike Scott en Loui-
se Distras, muzikanten uit Groot 
Brittannië. De entree bedraagt 
dan drie euro.
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Uitgeest - Volleybalvereniging 
Voluit heeft een nieuwe hoofd-
sponsor. Met ingang van dit sei-
zoen heeft Voluit de Dirkzwager 
Groep uit Almere aan zich we-
ten te binden. Als eerste zijn de 

Voluit wint in nieuw tenue
speelsters van het derde dames-
team in het nieuw gestoken. Da-
mes 3 beschikte over het beno-
digde vakmanschap om de eer-
ste wedstrijd in het nieuwe tenue 
winnend af te sluiten. 

Vorige week donderdag hadden 
we in Uitgeest de algemene be-
schouwingen in de gemeente-
raad. En daarna de vaststelling van 
de begroting voor het jaar 2012. 
Elders in dit blad vindt u daarover 
een uitgebreid verslag, dus dat 
doe ik op deze plaats maar niet. 
Ondanks de financieel moeilijke 
tijden was het een goede verga-
dering. Af en toe een stevig de-
bat, maar altijd over de inhoud en 
in goede sfeer. Het is heel goed te 
merken dat ieder raadslid en wet-
houder het beste met Uitgeest 
voor heeft. Ondanks dat de me-
ningen soms verschillen is daar-
over iedereen het eens. Het mag 
wel eens gezegd worden: u heeft 
een goed gemeentebestuur!
De voorbereiding op de begroting 
doe ik altijd het liefst ’s avonds 
thuis. Ik kan dan rustig lezen, zon-
der gestoord te worden. Tussen-
door ter ontspanning had ik dit 
jaar iets nieuws. ‘Wordfeud’ op 
de iPad. Een soort scrabble dat 
je met iedereen ter wereld kunt 
spelen. Ontzettend leuk, maar dat 
weet ik inmiddels wel, ook ont-
zettend verslavend. Na een week 
intensief ‘Wordfeuden’ kan ik het 
piepje van de iPad om aan te ge-
ven dat ik aan de beurt ben, niet 
meer horen. En bovendien begin-
nen mijn kinderen te klagen dat ik 
niet meer zo gezellig ben. Het be-
sluit is genomen: ‘Wordfeud’ gaat 
van de iPad af!
Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Wordfeud

Regionale samenwerking nodig 
voor zelfstandigheid Uitgeest 

Uitgeest - Donderdag 3 novem-
ber werd de begroting van het 
college voor 2012 door de raad 
goedgekeurd. Begonnen in 2011 
zullen er in 2012 zo’n 301 wonin-
gen worden gebouwd. Als men 
rekent op 2.3 inwoner per wo-
ning, dan zullen er dus 6923 in-
woners bijkomen. Dat betekent, 
dat er per inwoner meer geld 
vanuit het Rijk in het gemeen-
tefonds zal worden gestort. Mo-
ge dit een welkom financieel be-
drag zijn, Uitgeest redt het niet 
zonder meer en meer samen te 
werken met andere gemeenten.   
Op het HMS-terrein (Holland 
Melk Suiker), waar men al met 
de bouw van woningen is ge-
start, zullen in ’t totaal 141 wo-
ningen worden gebouwd. In de 
Langebuurt komen 38 nieuwe 

steeds meer taken over naar 
de gemeenten. Het Rijk dwingt 
als het ware gemeenten groot-
schalig samen te werken, ook 
al zou een gemeente als Uit-
geest dat zelf liever niet willen. 
Een goed voorbeeld daarvan is  
de VRK (Veiligheids Regio Ken-
nemerland), waar ook de brand-
weer onder valt. Toen bleek, dat 
bij de VRK de bedrijfsvoering 
niet op orde was, moest ook Uit-
geest mede opdraaien voor de 
gemaakte extra kosten. Burge-
meester Mieke Baltus: “Wij kun-
nen niet uit de VRK treden. Het 
is allemaal bij wet vastgesteld. 
Maar wij zullen niet de brand-
weerkazerne overdragen aan de 
VRK. Die kazerne is bij ons ge-
bouwd en blijft in onze gemeen-
te.” Uitgeest participeert bij de 
VRK voor 2 ½ %. Baltus: “Onze 
invloed is beperkt, maar wij blij-
ven lobbyen om toch wat meer 
invloed te krijgen.” De landelij-
ke overheid heeft een aantal uit-
voerende taken, zoals jeugd en 
gezin alsmede werken naar ver-
mogen op de schouders van ge-
meenten neergelegd. Henk Eilert 
(Pv.d.A): “De gemeenten moeten 
weigeren de wet ‘werk naar ver-
mogen’ uit te voeren.”

Tot nog toe werkt Uitgeest veel 
samen met de IJmondgemeen-
ten: Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen, onder meer op het gebied 
van de IT en het innen van be-
lastinggeld.  Maar diverse raads-
leden wilden ook, dat Uitgeest 

woningen; in de Brugmanstraat 
twaalf; in de Waldijk verwacht 
men 60 nieuwe huizen en naast 
de TCU (Tennis Club Uitgeest) 
zullen 50 woningen worden ge-
bouwd. Een dorp in beweging 
dus. Bouwen wil men ook dol-
graag bij het sportpark  De Koog. 
Er is plaats voor veertien wonin-
gen, waar men geheel naar ei-
gen idee zelf het ontwerp mag 
uitkiezen. Drie kavels zijn er 
reeds verkocht. Verkoopgelden 
zijn nodig om de herinrichting 
van het sportpark te financieren. 
De gemeente heeft drie miljoen 
voorgefinancierd. Jan Dubelaar 
(Progressief  Uitgeest) vroeg om 
voorstellen om de verkoop te sti-
muleren.  

Het Rijk bezuinigt en hevelt 

voor samenwerking meer naar 
het noorden (onder meer Castri-
cum, Heiloo, Graft/De Rijp) kijkt. 
Bang zijn zij vooral bij samen-
werking in de IJmond te worden 
overtroefd door het grootstede-
lijk gebied Amsterdam, dat in de 
toekomst wel eens de dienst zou 
kunnen uitmaken. 
Wethouder Klaas Boer is opge-
stapt. Hij beloofde destijds met 
een sportnota te komen. Die 
is hard nodig. Met name in De 
Kleis en De Waldijk wonen vele 
jonge mensen en sportvoorzie-
ningen moeten aan de aanwas 
worden aangepast. Ook over het 
onderwijs waren er diverse vra-
gen. Guus Krom (Uitgeester Vrije 
Partij) noemt het verzorgings-
huis Geesterheem oud, vies en 
gevaarlijk. “In onze ogen voert 
de Viva Zorggroep een wanbe-
leid”, zo zei zij. “Zeven jaar ge-
leden zou er al verbouwd wor-
den. Wanneer gaat er nu einde-
lijk eens iets gebeuren?”  

Goed nieuws is dat de OZB in 
2012 slechts met het inflatie-
percentage van 2.5% zal wor-
den verhoogd evenals de afval-
stoffenheffing en het rioolrecht. 
Rest nog te vermelden, dat er tij-
dens de raadsvergadering twee 
moties zijn aangenomen. Een 
motie van het CDA om een Re-
gionaal Economisch Bureau van 
de IJmondgemeenten op te rich-
ten werd aangenomen. Een mo-
tie van D66 om een proef te star-
ten met de kroonring voor het 
inzamelen van plastic afval werd 
eveneens aangenomen, zei het, 
dat men na een jaar hiermee 
gaat starten. Met de kroonring 
wordt zwerfvuil door wegwaai-
en en het aanvreten door dieren 
voorkomen. (Marga Wiersma)

Na de herinrichting van het sportpark wordt de grond van de veertien
kavels bouwrijp gemaakt. 

Dubbelfeest in de Balken
Uitgeest - Tijdens het Sint 
Maartenweekend kan iedereen 
dubbelop genieten in live-café 
de Balken. Het begint allemaal 
op vrijdag. 

De zogeheten ‘Live-on-stage-fri-
day zet deze keer Anouk neer, 
vertolkt door de band the Relic. 
The Relic mag zich inmiddels tot 
de top van de Nederlandse rock-
coverbands rekenen. Het con-

cert begint om  21.45 uur. Zater-
dag komt de band ‘Goet Foud’. 
Bruiloftsband, feestband, cover-
band; Goet Foud speelt in het 
hele land. Sanne, Ad, Died, Peter 
en Richard nemen het publiek 
mee op hun muzikale reis, waar-
in het enorme brede frisse re-
pertoire van top 40/100, Dance, 
Hollandse hits, diverse medleys 
voorbijkomen. De deur gaat om 
22.00 uur open. 

Uitgeest - Kinderen vanaf tien 
jaar die net zo goed willen rap-
pen als Ali B, Yes-R, Lange 
Frans, Darryl of Fresku, krijgen 
nu een kans. Jiroe en Kleine B 
verzorgen deze winter twee keer 
de workshop rappen bij Kinder-
vreugd. De beste rap wordt uit-
eindelijk op cd gezet. De eerste 
workshop is op zaterdag 12 no-
vember, begint om 10.00 uur. 

Rappen bij 
Kindervreugd

Open Podium de Zwaan
Uitgeest - Het open podium in 
De Zwaan op zaterdag 12 no-
vember biedt nog ruimte voor 
optredens. Twee deelnemers die 
al vanaf het eerste open podium 
regelmatig komen spelen: Mar-
tin Peperkamp en Marjan Weur-
ding zullen weer wat gaan zin-
gen. Verder heeft John Stevens 
zich aangemeld. Wie ook wil 
spelen of zingen kan contact 
opnemen met de organisatie 
om zo een plek op het volgende 
open podium te reserveren. Dat 
kan via openpodiumdezwaan@
gmail.com. De muziek start om 
20.30 uur, de toegang is gratis. 

Heemskerk - De Thor Heyer-
dahl neemt weer oud papier in 
op zaterdag 12 november van 
10.00 tot 12.00 uur bij de Lunet-
ten aan de Maerten van Heems-
kerckstraat 146 in Heemskerk.

Oud papier
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HELP DE SINT EEN HANDJE….
Met allerlei attributen zelf je taaitaaipopje garneren !
Van woensdag t/m woensdag: 

TAAITAAI POPJE VERGULDEN
met opmaakpakketje ! per stuk € 2,50 !!
Dit weekend: NIEUW !!

GEVULDE KOEKSINTERKLAASTAARTJE
vierkant met ’n leuke decoratie !  nu € 7,50 !!

www.bakkerijputter.nl

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

Bakkerij Putter trakteert
Een gratis ontbijtje voor 
negenhonderd kinderen!
Uitgeest - In het kader van Het 
Nationaal Schoolontbijt, verzorg-
de het enthousiaste team van 
Bakkerij Putter uit Uitgeest af-
gelopen week het schoolontbijt 
voor maar liefst negenhonderd 
kinderen! En dat gebeurde he-
lemaal gratis, inclusief het ge-
varieerde beleg. Zowaar een he-
le happening, want 36 klassen á 
25 kinderen in de vroege och-
tend voorzien van een vers ont-
bijtje vergt wel enige organisa-

tie, waarbij voor de levering twee 
volle bestelwagens nodig waren. 
Leerlingen van drie scholen wer-
den getrakteerd; De Molenhoek, 
De  Vrijburg en De Kornak. Bak-
kerij Putter is partner en spon-
sor van Het Nationaal School-
ontbijt en met deze vrolijke ac-
tie wilde hij de noodzaak van een 
goed ontbijt onder de aandacht 
brengen. En de kinderen? Die 
hebben gesmuld! Foto Vincent 
Bloothoofd/VjPhotoNL..

FC Uitgeest wint weer
Uitgeest - Het gaat goed met 
FC Uitgeest na de verdiende 
4-2 overwinning op SVW’27. Het 
team groeit met de week en past 
zich steeds beter aan in de twee-
de klasse. Ook SVW’27 moest 
dat ervaren ook al mocht de 
ploeg zich terecht beklagen over 
de rode kaart voor Rutger Vla-
ming die bij een 1-1 stand een 
tweede gele kaart kreeg voor 
opzettelijk hands.
De sterk spelende Bart Janssen 
kreeg de eerste echte kans van 
de wedstrijd. Verrassend was dat 
uit deze situatie de bal plotse-
ling voor de voeten van Jermai-

ne Rock lag die voor open doel 
er niet in slaagde om de bal ach-
ter Erik Alders te krijgen. De 
bal moest vervolgens verdedigd 
worden door Joost de Jong die 
daarbij de aanvaller opzichtig 
raakte met als gevolg een ver-
wijzing naar de stip. Een buiten-
kansje waar SVW’27 wel raad 
mee wist. 0-1. FC Uitgeest vocht 
zich terug in de wedstrijd en 
kwam in de 28e minuut volledig 
verdiend op gelijke hoogte dank-
zij Bart Meijland. 1-1. Een hard 
op het gezicht geschoten bal 
werd door verdediger Vlaming 
met de hand afgeweerd waar-

op de scheidsrechter direct de 
tweede gele kaart voor de speler 
uit zijn zak haalde vanwege op-
zettelijk hands. Een dubieuze be-
slissing, maar gunstig voor FCU.

Vloeiend aanvalsspel leidde tot 
goals van weer Bart Meijland 
in de 48e minuut (3-1) en John 
den Nijs in de 55e minuut (4-
1). Daarmee had het een veilige 
marge die het team niet meer uit 
handen zou geven ook al besloot 
scheidsrechter Wateler nog wel 
tot een ‘goedmakertje’. Een lich-
te beroering met de hand door 
John den Nijs was voor hem vol-
doende om SVW voor de twee-
de keer een strafschop te ge-
ven. 4-2.

Een muzikaal reisje
Uitgeest - Het Zwanenkoor en 
Die Geestersangers zingen op 
18 november in De Zwaan, aan-
vang 14.00 uur. De ouderenko-
ren hebben dit keer als thema: 
landen, steden en dorpen. Het 

Zwanenkoor bezingt Nederland-
se plaatsen en Die Geestersan-
gers brengen muziek uit de rest 
van de wereld; van Amsterdam 
de wereld rond en een einde in 
Uitgeest. 

Sinterklaas in aantocht

Uitgeest - Na de intocht van 
Sinterklaas gevolgd te hebben 
op televisie is het natuurlijk leuk 
om te vieren dat de goedheilig-
man weer in het land is. Op 12 
november om 15.00 uur is er 
daarom de sinterklaasdisco bij 
Kindervreugd. 
Een dag later komt de Sint aan 
in de haven op de Meldijk rond 
13.00 uur. De Uitgeester Harmo-
nie en ruitervereniging Sterneo 

zijn ook van de partij. Sint en een 
grote groep Zwarte Pieten gaan 
via de Langebuurt, Hogeweg 
en Kerkbuurt naar het gemeen-
tehuis waar burgemeester Bal-
tus het gezelschap zal ontvan-
gen. Daarna brengt de Sint een 
bezoek aan de kinderen van de 
Kleis en Waldijk en bezoekt hij 
kinderhuis De Waterjuffer. 

Op zaterdag 19 november brengt 
de goedheiligman een bezoek 
aan de speeltuin Kindervreugd. 
Tijdens deze dag worden er spel-
letjes gedaan, kunnen kinderen 
bij de Sint op schoot en krijgt ie-
dereen een cadeautje. Het be-
gint om 9.45 uur in het clubge-
bouw en om ongeveer 12.30 uur 
is het feest weer afgelopen. Of 
er ook ‘s middags nog gefeest 
wordt hangt af van het aantal 
aanmeldingen. Wie deze och-
tend wil bijwonen, moet zich wel 
even aan te melden. Dit kan via 
www.inschrijven.speeltuinuit-
geest.nl. Dat is mogelijk van vrij-
dag 11 november tot en met vrij-
dag 18 november 17.00 uur.  

MDIJ-band speelt in Bierencafé Thijs
Uitgeest - Op zaterdag 12 no-
vember vindt een optreden van 
de MDIJ-band plaats in Bieren-
café Thijs. Deze band is nieuw 
en bestaat uit Bert Pannekeet 
(zang/piano), Bart van de Boven-
kamp (basgitaar), Egon van Zon 
(drums), Herbert Dekkers (gi-
taar) en Eddy Satoer (gitaar), al-

len werkzaam bij de Milieudienst 
IJmond. De bandleden maken al 
jaren lang muziek en begin dit 
jaar zijn de talenten gebundeld 
in deze nieuwe formatie. Inmid-
dels zijn er al enkele succesvol-
le optredens in de regio geweest. 
Het repertoire bestaat uit pop- 
en rocknummers uit de top 100. 

Hits van Deep Purple, Bon Jovi, 
Kane en Kings of Leon worden 
achter elkaar de zaal in geslin-
gerd en staan garant voor één 
groot feest van herkenning. Ko-
mende zaterdagavond is Bieren-
cafe Thijs aan de beurt om op de 
kop gezet te worden. Aanvang 
20.30 uur, de entree is gratis. 

2Todrive bij Dicx rijschool
Uitgeest - Het per 1 november 
gestarte project 2To drive, waar-
bij vanaf 16,5 jarige leeftijd ge-
start mag worden met autorijles-
sen, kent een voortvarende start 
bij Dicx autorijschool. Een aantal 
zeer gemotiveerde 16,5 en 17 ja-
rigen heeft zich aangemeld en is 
inmiddels met zijn of haar auto-
rijopleiding begonnen. Het leuke 
van deze groep is volgens Dick 
Sassen, eigenaar van Dicx au-
to- & motorrijschool, dat ze al-
len zeer gemotiveerd zijn. “Dat is 
voor ons natuurlijk ook leuk. Ook 
pikken ze de lesstof goed op, 
dus hebben wij er alle vertrou-
wen op dat ze goede automobi-
listen worden. Wel is het zo dat 
als de 16,5 jarigen examen gaan 

doen, dit vanaf hun 17e verjaar-
dag mag en dat ze tot hun 18e 
verjaardag alleen onder begelei-
ding mogen rijden. Deze bege-
leider moet wel in het bezit zijn 
van een begeleiderspas. Om in 
het bezit te komen van deze be-
geleiderspas, moet aan een aan-
tal voorwaarden worden vol-
daan. Eén van deze voorwaarden 
is dat de begeleider minimaal vijf 
jaar in het bezit moet zijn van 
een autorijbewijs. Wie meer wil 
weten over de voorwaarden om 
mee te mogen doen aan het pro-
ject 2Todrive, dat vijf jaar gaat 
duren, kan dit lezen op de web-
site www.2todrive.nl.” 
Tevens biedt Dick autorijschool 
voor de jongelui die nu of bin-

nenkort willen beginnen met hun 
rijopleiding een lespakket aan in 
de vorm van een instappakket. 
Dit lespakket van twintig uur au-
torijles en examen kost  995 eu-
ro en is een ideale en voordelige 
manier om te beginnen met de 
auto-rijopleiding. 

Er zijn op dit moment nog enige 
plaatsen beschikbaar, dus wie 
nu wil beginnen met zijn of haar 
auto-rijopleiding, kan zich aan-
melden op de website van Dicx 
auto- & motorrijschool, op www.
dicxrijschool.nl. Stuur voor meer 
inforamtie een mail naar ino@
dicxrijschool, of bel gratis naar 
0800-5251234. De rij-instruc-
teurs Dick Sassen, Bart Lieferink 
en Els Melker, zijn er klaar voor 
om iedereen vlot en veilg op (de) 
weg te helpen. 
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Wanneer kroonringen?
Als het aan de PvdA en aan onze huisvuilambtenaren ligt, komen de 
kroonringen nog dit jaar in uw straat te hangen. Nog even in uw her-
innering. De kroonring is de oplossing voor het aanbieden van plastic 
huisafval. Het is een kunststof grijze ring met knoppen, bevestigd aan 
de lantaarnpaal, waar men plasticzakken aan kunt hangen op moment 
van inzamelen. In 2010 is bij motie van de PvdA gevraagd om deze 
kroonringen aan te schaffen. Na overleg met toenmalig wethouder Hes 
is afgesproken eerst een proef te houden om de voordelen te bewijzen 
in de kern Limmen. In mei 2011 heeft de evaluatie uitgewezen dat dit 
een groot succes was. College is ook enthousiast en heeft per brief aan 
de raad laten weten om tot aanschaf over te gaan en deze ringen in de 
nabije toekomst in gebruik te nemen in de gehele gemeente. Ieder-
een blij, zou je denken. Echter nabije toekomst blijkt april 2012 op zijn 
vroegst te zijn. Reden voor PvdA om met een motie te komen om nog 
in 2011 tot aanschaf van de kroonringen over te gaan. Dan heeft de in-
woner er nog deze winter profi jt van. Financieel mag dit geen probleem 
zijn, want middels de afvalstoffenheffi ng is voldoende geld opgebracht 
om de ring aan te kunnen schaffen. Dit laatste heeft de wethouder be-
vestigd. Alleen de werkplanning om de ring te bevestigen kan vertraging 
opleveren, waardoor er is besloten de aanschaf uit te stellen. Navraag 
bij de reinigingsdienst leert dat zodra de ringen er zijn ze in het dagelijks 
werk meegenomen kunnen worden. De buitendienstmedewerkers ko-
men in de wijken en kunnen tijdens hun werk de ringen ophangen. De 
PvdA houdt vast aan aanschaf  in 2011. Het is nu aan de overige partijen 
in de raad om hier akkoord mee te gaan, zodat men spoedig van de 
overlast van zwervend plastic afval bent verlost. Over de motie wordt op 
10 november in de gemeenteraad gestemd.
Petra Nordholt, PvdA Castricum.

Schade veroorzaken en 
dan gewoon wegrijden!
Zaterdagmiddag 30 oktober heb ik mijn auto geparkeerd  op de par-
keerplaats Gasstraat bij Multimate in Castricum. Achterop de auto had 
ik een fi etsdrager bevestigd met daarop een racefi ets. De auto heeft 
daar gestaan tussen 15.50 uur en 16.15 uur. In de tussentijd is iemand  
tegen de racefi ets aangereden. Degene die dat heeft gedaan moet dat 
hebben gemerkt, want de fi etsdrager is met een klap tegen de bumper 
aangekomen. Zowel de fi ets als de auto zijn beschadigd. De dader is 
meteen weer weggereden. Ik zou het positief vinden als de dader zijn 
(of haar) verantwoordelijkheid durft te nemen en alsnog contact met 
mij wil opnemen. Als er mensen op het parkeerterrein waren, moeten zij 
dit hebben gehoord of gezien, en ook die zou ik graag willen spreken.  
Ik ben ’s avonds bereikbaar op 0251-670924 en hoop op een positieve 
reactie.
P. Witte, Willem de Zwijgerlaan 68, Castricum. 

Geïnstalleerd, betegeld en gemonteerd
Complete badkamer bij De Graaf 
Tegels en Sanitair voor 9.995.00 euro 
Castricum - Het bedrijf ver-
zorgt al jaren een op maat ont-
worpen badkamer, waarbij de ei-
gen ideeën van de klant en het 
inzicht en vakmanschap van het 
bedrijf worden samengevoegd 
tot een mooi resultaat. Ook voor 
de bestaande badkamer is er 
een altijd een goed idee voor een 
prachtige renovatie. 
De Graaf Tegels en Sanitair zijn 
sterk in het ontwerpen en uit-
voeren van niet alleen prakti-
sche, maar ook mooie oplossin-
gen. Door de diverse onderdelen 
creatief te situeren en de ruimte 
optimaal te benutten kan  er een 
degelijke en tevens zeer aan-
trekkelijke badkamer gemaakt 
worden. Met de keuze van de 
juiste wand- en vloertegels is 
het mogelijk de ruimte optisch 
groter te doen lijken. Er zijn vele 
kleur- en frontcombinaties mo-
gelijk. De verwerking van de te-

gels en het santiair wordt uitge-
voerd door zeer ervaren specia-
listen die al jaren in het bedrijf 
werkzaam. 
Sinds kort kan men een nieu-
we  badkamer bewonderen in 
de etalage van de showroom 
aan de rechterzijde. Het bedrijf  
heeft namelijk een badkamer-
concept gemaakt voor een zeer 
aantrekkelijke prijs met mooie 
kwalitatief hoogstaande materi-
alen. Het nieuwe sanitair bestaat 
voor dit concept uit een meubel 
met onderbouwkast met lade en 
een  keramische wastafelblad en 
eengreeps wastafelkraan. 
Een compleet wandcloset met 
soft-close toiletzitting. Inbouw-
reservoir van Duits topmerk met 
bedieningsplaat. Douchewand 
van dik veiligheidsglas. Glijst-
angset, themostaatkraan en re-
gendouche. Evenals een hand-
doekradiator met middenaan-

sluiting. Er ligt een informatie-
boekje klaar. Op de nieuwe web-
site kan men een kijkje nemen: 
www.degraaftegelsensanitair.nl.

Openingsactie Dotjes & Stoer

Gratis knuffels in Uitgeest!
Uitgeest - Moeder van zes kin-
deren, getrouwd met man Kees 
die er ook nog vijf heeft, 33 jaar 
oud én onderneemsters en eige-
naar van Dotjes & Stoer. Een be-
zige Bij en wellicht de beste ma-
nager die er in de weide omtrek 
rondloopt. Hoe valt dit alles an-
ders te combineren? 
Talitha Klaassen-Boonstra woont 
en onderneemt in Uitgeest. Het 
ondernemen sinds 1 oktober in 
een bedrijfspand aan de Meldijk 
46. Vanwege de opening wordt 
bij aankoop van een meubel een 
knuffel ter waarde van 9,95 euro 
cadeau gedaan. Ergens in 2009 
ontstond bij Talitha het idee een 
webwinkel te beginnen in klas-
sieke en antieke baby- en kin-
dermeubels en alles wat daar 
bij hoort. Onder de naam Dot-
jes en Stoer werd per 1 januari 
2010 een voorzichtige start ge-
maakt. Een start vanuit huis en 
zodoende prima te combine-

ren met een druk gezinsleven. 
Nu ruim anderhalf jaar later is 
de groei dusdanig dat zij samen 
met man Kees een bedrijfspand 
heeft gehuurd om naast de we-
bwinkel ook over een werkplaats 
en showroom te beschikken. 
Dotjes & Stoer onderscheidt zich 
van de grootwinkelbedrijven in 
babymeubilair door juist géén 
strakke, maar klassiek en an-
tiek gevormde meubeltjes te ver-
kopen. En een grote verschei-
denheid aan bijpassende ac-
cessoires van de betere kwali-
teit. Het ziet er allemaal prachtig 
en sfeervol uit! In de showroom 
in opbouw kunnen (aanstaande) 
ouders zich een prima beeld vor-
men hoe een en ander aange-
kleed en wel er thuis uit zal zien.
Talitha vertelt: “Een grote doel-
groep zoekt juist een brocan-
te sfeer en willen een echt per-
soonlijke benadering die wij met 
ons kleine bedrijf bieden. En een 

goed advies krijgt de klant ook. 
Ervaring genoeg kunnen we wel 
zeggen..  Daarbij leveren we snel 
en proberen een hele goede 
prijs/kwaliteit verhouding te bie-
den. In de eigen werkplaats wor-
den de meubels gerestaureerd 
en gestyled en als mensen dat 
willen leveren we ook meubels 
naar eigen ontwerp. En geen 
zorg over het transport hoor! We 
bezorgen desgewenst en door 
heel Nederland.”
De felicitaties gaan uit naar dit 
ondernemende stel en ook naar 
Uitgeest waar door de vestiging 
van Dotjes & Stoer de verschei-
denheid in bedrijvigheid weer 
iets is toegenomen. Een goe-
de zaak in een economisch wat 
moeilijkere tijd. Het bezoeken 
van de showroom is nog even op 
afspraak totdat de zaak klaar is 
voor dagelijkse openingstijden. 
Op www.dotjesenstoer.nl vindt 
men alle gegevens. 

Counselpraktijk Santileda biedt:
Hulp bij rouwverwerking
Beverwijk - In januari 2012 start 
Leontien Emmaneel van coun-
selpraktijk Santileda met een 
rouwverwerkinggroep voor vol-
wassenen. Zij wil ook een groep 
voor kinderen starten. De bijeen-
komsten voor volwassenen wor-
den op maandag van 14.00 tot 
16.00 uur gehouden. De groep 
komt in totaal zes keer bij el-
kaar. Met lotgenoten leren de 
deelnemers hun verdriet en ge-
mis een plaats te geven in het 
leven. De groep voor kinderen  

wordt bij voldoende belangstel-
ling gestart. Startdatum van de 
volwassenengroep is 2 janua-
ri op de Bullerlaan 48 in Bever-
wijk. De prijs bedraagt zestig eu-
ro, inclusief materiaal en con-
sumpties. Minimale aantal voor 
de groep is vier personen en er 
kunnen maximaal acht perso-
nen meedoen. Inschrijving kan 
via info@santileda.com en via 
tel.: 0251-381388. Leontien Em-
maneel , counselor bij Santileda, 
heeft ruime ervaring op het ge-

bied van rouw- en verliesbege-
leiding in de breedste zin van het 
woord. Dat kan zijn begeleiding 
na het overlijden van een dier-
bare, maar ook verlies van ge-
zondheid, baan of relatie. Zij be-
geleidt volwassenen en kinderen 
individueel en in  groepen. Ook 
geeft zij trainingen en lezingen.
Op 11 december verzorgt zij sa-
men met uitvaartverzorging Eek-
en weer een avond over rouw-
verwerking. Daarbij gaat Leon-
tien dieper in op rouwverwerking 
en zij geeft tips. Aanvang 19.30 
uur op de Laan van  Meerestein 
in Beverwijk. Gaarne telefonisch 
aanmelden bij Uitvaartverzor-
ging Eeken, tel.: 0251-231262. 
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Dienstenveiling voor Ethio-
pië met Henny Huisman
Bakkum – Op 2 december van-
af 20.00 uur wordt in hotel Borst 
een veiling van diensten gehou-
den waarvan de opbrengst naar 
Ethiopië gaat. Pastoor Kaleab 
van de parochie De Goede Her-
der komt uit Ethiopië. Zijn fami-
lie woont in de hoofdstad Addis 
Abeba. Sinds Pastoor Kaleab in 
Nederland werkt zet hij zich ook 
in voor schoolkinderen in Ethio-
pië.
In Castricum is de werkgroep 
MOV van de parochie al enke-
le jaren bezig met een project 
om deze kinderen naar school 
te helpen. Dit voorjaar is ech-
ter gebleken dat de dramati-
sche voedselsituatie in de regio 
ook zijn invloed heeft op onze 
scholieren. Het is zelfs gebeurd 
dat er kinderen flauwvielen in de 
klas. Toen heeft de zus van Pas-
toor Kaleab spontaan een ac-
tie op touw gezet om de kinde-
ren die dit het hardst nodig heb-

ben een lunch aan te bieden. 
Even spontaan werd door en-
kele deelnemers aan de Ethio-
piëreis van de parochie en la-
ter ook door anderen financiële 
hulp geboden. Maar om dit pro-
ject door te kunnen zetten is nog 
veel geld nodig. De dienstenvei-
ling staat onder leiding van Hen-
ny Huisman. Er worden unieke 
diensten aangeboden en waar-
devolle zaken. Een uur strijkwerk 
door een prominent uit de paro-
chie, een etentje bij iemand aan 
huis, een bezoek van Sint Ni-
colaas, een schilderij, een gro-
te pan soep. Maar ook de fruit-
mand en de taart ontbreken niet. 
Voor een overzicht van alle aan-
geboden kavels kan men kijken 
op www.castricumvoorethiopie.
nl. Hier kan men ook zelf een ka-
vel aanbieden tot en met 15 no-
vember. Een kavel aanbieden en 
geen internet? Dan kan men bel-
len met nummer 06-20272190.

Lezing en presentatie nieuwe website
Donateursavond van Oud-Castricum 
Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt ge-
houden op donderdag 17 no-
vember in Geesterhage. De bij-
eenkomst begint om 20.00 uur. 
Op het programma staat een le-
zing van Hans Nauta over de 
luchtoorlog boven Noord-Ken-

nemerland, die betrekking heeft 
op de bombardementen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. De le-
zing wordt ondersteund door 
een grote hoeveelheid beeldma-
teriaal in de vorm van unieke fo-
to’s en stukjes filmmateriaal. Te-
vens presenteert de werkgroep 
haar vernieuwde website, die op 

dezelfde avond officieel de lucht 
in gaat. Toegang voor donateurs 
(en hun huisgenoten) is gratis op 
vertoon van de brief die zij in het 
34e jaarboek van de werkgroep 
hebben ontvangen. 
Andere belangstellenden zijn 
ook welkom, maar betalen twee 
euro. 

Winnaars ballonnen-
wedstrijd Timmerdorp
Castricum - Het is al twee 
maanden geleden dat het feest-
Timmerdorp gehouden werd en 
nu zijn, na veel teruggestuur-
de kaartjes, de winnaars be-
kend van de ballonnenwedstrijd 
ter ere van het vijfjarige jubileum 
van stichting TiDoCa. 

Er zijn echt onwijs veel kaartjes 
teruggekomen, sommige zelfs 
vanuit het buitenland. De bal-
lon die het verste is gekomen 
is van Colin van der Linden met 

een afstand van wel 190,9 kilo-
meter! De ballon is gevonden 
in Hasselüne in Duitsland. De 
nummer twee is Njord Zonne-
veld en nummer drie is Noa van 
Waveren, respectievelijk 185 km, 
Dorsten - Duitsland en 144 km 
Eibergen. Ze kregen allemaal 
een cadeaubon. 
De gehele uitslag staat op www.
tidoca.nl. Hier zijn ook foto’s van 
de timmerweek te zien en gedu-
rende het jaar allemaal nieuwtjes 
en weetjes. 

Youri is erg trots op zijn grote broer Colin (geheel rechts) die een ca-
deaubon overhandigd krijgt door de feestcommissie.

Castricum - In de parochiezaal 
van de Pancratiuskerk in Castri-
cum wordt op zondag 13 novem-
ber weer de jaarlijkse bingomid-
dag gehouden. Naast bingo is er 

Bingomiddag 
voor Lourdes

het Rad van Avontuur met prij-
zen, beschikbaar gesteld door 
de winkeliers van Castricum en 
Bakkum. De opbrengst is  geheel 
bestemd voor het Lourdeswerk 
in Castricum/Bakkum. Aanvang 
14.00 uur. De toegang is gratis. 
Voor de consumpties en de spe-
len wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd.

Lezing over het Amster-
dams Centraal Station
Castricum - Op zondag 11 no-
vember geeft Dick Keijzer een 
interessante lezing over het Am-
sterdams Centraal Station. Aan 
de hand van dia’s wordt een 
denkbeeldig bezoek gebracht 
aan deze prachtige schepping 
van bouwmeester Pierre Cuy-
pers. Bezoekers komen meer te 

weten over de politieke verwik-
kelingen die vooraf gingen aan 
de bouw van het station. Daar-
naast wordt de voorgevel van het 
station, die versierd is met hon-
derden ornamenten, nader be-
studeerd. Na de pauze wordt er 
kennis gemaakt met een aan-
tal mensen die in en rond het 

station het dagelijks brood ver-
dient. De lezing eindigt met al-
lure door een bezoek te brengen 
aan de Koninklijke Wachtkamer; 
een unieke ruimte voor de leden 
van het Koningshuis.
De zondagmiddagsociëteit vindt 
elke tweede zondag van de 
maand plaats van 14.00 tot 16.00 
uur in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 5. 
De toegang is 4 euro. Voor meer 
informatie of vervoer kan gebeld 
worden naar Stichting Welzijn, 
telefoonnummer: 0251-656562.

Foto’s en verhalen 
van bruiloften gezocht
Castricum - Na het grote suc-
ces in de afgelopen jaren van 
de voorstellingen ‘Castricum 
en Bakkum 1950-1960’ in Ho-
tel Borst in Bakkum wordt door 
de vrijwilligers hard gewerkt aan 
een nieuwe voorstelling in 2012 
met als thema bruiloften. De 
kundige en creatieve groep vrij-
willigers vraagt daarbij hulp.
Graag komen zij in contact met 
mensen die fotomateriaal of ver-
halen rond dit thema kunnen le-
veren en met mensen die in 2012 
veertig, vijftig of zestig jaar ge-
trouwd zijn, om hun verhalen in 
beeld te brengen. Belangstel-

lenden kunnen contact opne-
men met Tonny Sminia, tel. 0251-
657183, went@sminia.com.
Op dinsdagochtend 29 novem-
ber staat het thema ‘Bruiloften’ 
centraal tijdens de bijeenkomst 
van de ‘Oud Castricummers ver-
tellen hun verhaal’.  Ook belang-
stellenden kunnen aanschui-
ven in het museum van de werk-
groep Oud Castricum, de Duyn-
kant, hoek Geversweg/Duinen-
boschweg  te Castricum. De bij-
drage voor de onkosten ad 2,50 
euro kan men bij aankomst be-
talen. 
Aanmelden bij Stichting Welzijn, 

Geesterduinweg 5, tel. 0251-
656562, info@welzijncastricum.
nl. 

Einde voor de Windtrappers

Zesde editie Sociaal Carnaval

Castricum - De Castricumse 
carnavalsvereniging De Wind-
trappers heeft de pijp aan Maar-
ten gegeven. Officieel stoppen 
de Windtrappers op 11 novem-
ber. De vereniging werd opge-
richt in november 1971 vanuit de 
Pancratiusparochie om het or-
gel- en klokkencomité te steu-
nen. Vanwege de sterk teruglo-

pende belangstelling bij de acti-
viteiten en de vergrijzing van de 
vereniging heeft het bestuur be-
sloten de stekker eruit te trekken. 
In de loop der jaren zijn er ve-
le foto’s gemaakt en zijn er vele 
verslagen. Die zijn beschikbaar 
gesteld aan de Werkgroep Oud 
Castricum. De carnavalsvereni-
ging heeft nog iets moois nage-

laten. De Stichting Sociaal Car-
naval Castricum is ontsproten uit 
de carnavalsvereniging en leidt 
een bloeiend bestaan. Het ko-
mende jaar organiseren zij voor 
de zesde maal een groots car-
navalsfestijn voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Op woensdag 8 februari 2012 
wordt er weer een grote tent op 
de Brink geplaatst waar de daar-
op volgende dagen een feeste-
lijk programma plaatsvindt. Het 
Coöperatieve Rabofonds Noord 
Kennemerland heeft een bijdra-
ge van 3.500 euro verleend. Wie 
de stichting ook wil steunen kan 
een bijdrage storten op bank-
rekeningnummer: 1086.64.635. 
Ook is het mogelijk donateur te 
worden. Neem voor informatie 
contact op met Annelies Poel te-
lefoon 658674. 



pagina 22 9 november 2011

Dertigjarig bestaan van 
blokfluitorkest Fontegara
Castricum - Het blokfluitorkest 
Fontegara sloot dit weekend de 
feestelijkheden rond het 30-ja-
rig bestaan af met een geslaagd 
concert. 

Het orkest werd in 1981 op-
gericht en keeg later de naam 
Fontegara naar de eerste 
blokfluit¬school in Italië. Onder 
de bezielende leiding van Ca-

tharina de Leur-Keyser is het uit-
gegroeid tot een orkest met een 
heel bijzondere samenstelling. 
Sopranino, sopraan, alt, tenor, 
bas en groot-bas vormen samen 
een rijke klankschakering en 
bieden de mogelijkheid om ve-
le soorten muziek ten gehore te 
brengen, zowel van oude als mo-
derne componisten.
De leiding is in 2001 overge-
nomen door Lydia Boomsma-
de Leur. Met veel enthousiasme 
leidt zij het orkest. 
Af en toe zijn er optredens van 
Fontegara, verspreid over de 
provincie Noord-Holland. Ook 
heeft het orkest in het verleden 
met zeer goede resultaten mee-
gedaan met een muziekcon-
cours in Hillegom.

Indien bij andere blokfluitisten 
de belangstelling is gewekt om 
eens een repetitie, die plaats-
vindt op de maandag van 20.00 
tot 21.00 uur in de Maranatha-
kerk bij te wonen, kunnen zij te-
lefonisch contact opnemen met 
de dirigente, tel. 06-26300763.

Jaarverslag leerplicht 
schooljaar 2010-2011
Castricum - De gemeente Cas-
tricum heeft het leerplichtjaar-
verslag over vorig schooljaar uit-
gebracht. Het aantal leerplichti-
gen nam af, maar het aantal ver-
zuimmeldingen steeg.
Per 1 januari 2011 staan bij de 
gemeente Castricum 4948 leer-
plichtige inwoners ingeschreven. 
Dat betekent een daling van 467 
ten opzichte van vorig schooljaar 
(5415). Gedurende het school-
jaar 2010-2011 kwamen 250 
meldingen binnen waarop de 
leerplichtambtenaren actie heb-
ben genomen. Ten opzichte van 
vorig schooljaar is dat een stij-
ging van 72 meldingen. 
Voor een deel kan deze stijging 
worden toegeschreven aan de 
‘te-laat-kom’-spreekuren op al-
le Castricumse scholen van het 
voortgezet onderwijs. 31 leerlin-
gen die dit schooljaar naar het 
spreekuur kwamen, komen uit 
de gemeente Castricum. In to-
taal is er op de scholen met 153 
leerlingen gesproken; de mees-
ten van hen komen uit de regio-
gemeenten. 
Een andere reden van de stijging 
is hoogstwaarschijnlijk de gro-
tere bekendheid bij en de goe-
de samenwerking met scholen 

ten aanzien van leerplicht. De 
‘12-min’ netwerken, waarin de 
leerplichtambtenaar ook zitting 
heeft, zijn het afgelopen school-
jaar steeds beter gaan functio-
neren.
Het leerplicht- en jeugdbeleid 
van de gemeente legt sterk het 
accent op preventie. De spreek-
uren sluiten daar goed bij aan. 
Leerlingen die vaak te laat ko-
men en/of uurtjes spijbelen, zijn 
vaak leerlingen waar zorgen over 
zijn. De resultaten op school zijn 
niet goed of worden minder, de 
leerling heeft problemen thuis, is 
ongelukkig of depressief, wordt 
gepest, of kan alleen naar school 
met steun van een ‘rugzakje’. 
Kortom, deze signalen moeten 
serieus worden genomen.
De leerplichtambtenaren vinden 
het belangrijk om betrokkenen 
breed te informeren over de leer-
plicht. Komend schooljaar krij-
gen daarom alle ouders/verzor-
gers via de Castricumse scholen 
van hun kinderen de gemeente-
lijke leerplichtfolder toegestuurd 
‘Verlof: vrijstelling van schoolbe-
zoek’.
Tenslotte is op de gemeentelijke 
website ook alle informatie over 
leerplicht te lezen.

Gemeente dankt Clusius 
College voor gastvrijheid
Castricum - Ruim drie jaar 
lang werden bijeenkomsten van 
de gemeenteraad van Castri-
cum georganiseerd in het Clu-

sius College. De gemeente klop-
te bij het Clusius aan, omdat we-
gens de verbouwing van het ei-
gen gemeentehuis er een goede 

locatie gezocht werd om te ver-
gaderen. De aula van het Clusius 
werd daarmee voor drie jaar lang 
elke donderdagavond het poli-
tieke centrum van de gemeente. 
Tot plezier van beide partijen, die 
met genoegen terugkijken op de 
samenwerking.
Nu het gemeentehuis er staat en 
de raadzaal in gebruik is geno-
men, is de aula weer helemaal 
van de school. Gemeente Castri-
cum vond het wel zo gepast om 
het Clusius te bedanken voor de 
gastvrijheid in de afgelopen pe-
riode. 
Daarom stapten burgemees-
ter Mans en griffier Vera Horn-
stra vorige week woensdag het 
Clusius binnen om namens de 
gemeenteraad en het college 
een herinnering te overhandi-
gen, een historische prent van 
de gemeente. Namens het Clu-
sius namen Jaap Aalbers (direc-
teur beheer) en vestigingsdirec-
teur Wim Huiberts het presentje 
in ontvangst.

Winnaars tekenwedstrijd op 
bezoek bij de burgemeester

Castricum - Met een zakje 
chips en een appelsapje ontvan-
gen worden bij burgemeester 
Mans. Het is niet iedereen gege-
ven. Evi van Dijk (4), Stan Groot 
(8) en Maya Castricum (6) over-
kwam het. En niet zomaar. 

Ze kleurden als beste de kleur-
plaat van het nieuwe gemeen-
tehuis. Naast de gezellige ont-
vangst in de burgemeesterska-
mer kregen de kids een waar-
debon voor een speelgoedzaak 
als prijs. Maya en Evi gingen nog 
even met de burgemeester op de 
foto.

Expositie bij Klaver Vier

Castricum - Na een aantal ja-
ren is er weer een expositie van 
Art of Joyce bij Klaver Vier op de 
Dorpsstraat 45. 
De expositie is van 10 novem-
ber tot 31 december. Joyce ex-
poseert met verschillende siera-

den zoals oorbellen, armbanden 
en colliers. Zij heeft bij deelna-
me aan de wedstrijd/expositie 
Meesterlijk Schoonhoven diver-
se prijzen gewonnen. Naast het 
maken van sieraden geeft Joyce 
al 19 jaar cursussen in edelsme-
den. Op de foto een collier ge-
naamd ‘melody’ met hierin ver-
werkt saffiertjes en ‘aurora bo-
realis’.

In de winkel van Klaver Vier lig-
gen ook de jaarboeken ‘Kunste-
naars 2011 en 2012’ ter inzage, 
waarin een overzicht te bewon-
deren is van werken van ruim 
300 Nederlandse beeldend kun-
stenaars.

Autisme en angst
Thema-avond Auticafé 
Castricum - Angst kan heel ge-
zond zijn. Het behoedt voor grote 
gevaren. Maar soms staat angst 
ook in de weg en wordt het te 
groot. Kinderen en jongeren met 
autisme zijn vaak kwetsbaar 
en bij hen speelt angst een ex-
tra grote rol. Tijdens de thema-
avond van het Auticafé wordt 

besproken wanneer angst bij 
kinderen en jongeren normaal is 
en wanneer men als ouder moet 
ingrijpen. Hoe herkent men dat 
het kind angstig is? En hoe werkt 
dat bij de verschillende leeftij-
den? Wat te doen met de angs-
ten rond Sinterklaas? Hoe ver-
pakken pubers hun angst? Ook 

komt aan de orde hoe de ouder 
het kind hierin goed kan bege-
leiden. 
Spreker op deze avond is Yuksel 
Cevik, systeemtherapeut bij Lu-
certis. Yuksel begeleidt gezinnen 
en jongeren met autisme.
Het Auticafé is dinsdag 15 no-
vember van 20.00 tot 22.00 uur 
in de Juliana van Stolbergschool, 
Juliana van Stolbergstraat 3. De 
toegang is gratis. Bij voorkeur 
aanmelden bij Hansje Veen, tel. 
0251-679333 of auticafecastri-
cum@hotmail.com.

Castricum - In de week van 
24 tot en met 29 oktober waren 
maar liefst 110 collectanten ac-
tief om in Castricum, Akersloot 
en Limmen geld op te halen voor 
Terre des Hommes. Hoewel de 

Collecte Terre des Hommes
opbrengst wat lager is dan vo-
rig jaar, is men heel blij met het 
prachtige bedrag van 7.394,98 
euro.
De volledige opbrengst gaat 
naar Terre des Hommes Den 

Haag, waar het beschikbaar 
komt voor het onderwijsproject 
in Mathagondopalli (India). 
Wie de bus gemist heeft, kan al-
tijd gebruikmaken van Rabo-
bank rekeningnr. 32.62.14.232 
of ING rekeningnr. 2772.381 ten 
name van Terre des Hommes-
Heemskerk.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGADERING COMMIssIE sAMENlEVINGszAKEN
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare ver-
gadering op maandag 14 november in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Middelweg 28. De vergadering begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
- Toelichting door Stichting Voedselbank IJmond.
- Voorstel tot beschikbaarstelling van een bedrag ten behoeve 
van de schoolgebouwen.
- Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor onder-
houd van het cultureel centrum, Hogeweg 8.
- Voorstel tot vaststelling van het Jaarverslag Leerplicht 
schooljaar 2010-2011.
- Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog.
- Vaststelling Verordening voorzieningen maatschappelijke on-
dersteuning Uitgeest 2012.

VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare verga-
dering op dinsdag 15 november in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Voorstel inzake de aanpassing van de Welstandsnota aan de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Bespreking jaarverslag 2010 van burgemeester en wethou-
ders over de welstand. 
- Bespreking Archeologienota en beleidskaart gemeente Uit-
geest.
- Voornemen tot afgifte verklaring van geen bedenkingen voor 
vervanging landbouwbrug over de Westergeestvaart.
- Voornemen tot afgifte verklaring van geen bedenkingen voor 
woningbouw aan de Kruiskamplaan en Paardenkamplaan. 

VERGADERING COMMIssIE BEzwAAR- EN
BEROEPsChRIftEN
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt zitting op 
maandagavond 21 november in de raadzaal van het gemeen-
tehuis, Middelweg 28. De zitting begint om 19.30 uur en de 
agenda vermeldt onder meer:
- Behandeling van een bezwaarschrift tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2011, num-
mer OV2011-086, waarbij een omgevingsvergunning is ge-
weigerd voor het bouwen van een botenloods.

VERGuNNING hERfstMARKt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat 
vergunning is verleend aan de werkgroep ‘Help Prijedor op 
weg’ te Uitgeest, voor het houden van een herfstmarkt t.b.v. 
de verkoop van boeken, speelgoed en kerstartikelen in paro-
chiehuis De Klop aan de Langebuurt 37, alhier op zaterdag 12 
november 2011 van 10.00 tot 15.00 uur. 
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden 
tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij 
Juridische Zaken. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de bekend-
making.
 
wIjzIGING BElEID KlEDINGINzAMElING
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat 
zij in de vergadering van 25 oktober 2011 het beleid t.a.v. 
kledinginzameling met ingang van deze datum hebben gewij-
zigd.
Voor nadere informatie over en inzage van genoemde wijzi-
ging kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Za-
ken.

VERGuNNING PlAAtsEN DIEPlADER
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat 
vergunning is verleend op grond van artikel 2:10 van de APV 
aan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V te Warmenhuizen, voor 
het plaatsen van een kraan en een dieplader op de Wieken-
laan  ter hoogte van Wiekenlaan 70, op een nader aan te geven 

datum en tijdstip in verband met het weghalen van een por-
tocabin. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden 
tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij 
de afdeling Juridische Zaken. Belanghebbenden kunnen tegen 
dit besluit een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na 
de bekendmaking.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
09-11-2011 OV 2011-152 Castricummerweg 10
  Plaatsen hekwerk  
09-11-2011 OV 2011-140 Aan de Kromme Sloot 135 
  Plaatsen raam in zijgevel 
09-11-2011 OV 2011-143 De Bakker 26
  Plaatsen dakkapel  
Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen belanghebben-
den binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar 
indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Uitgeest, postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Deze termijn van zes 
weken gaat in één dag na de verzending van één besluit aan 
de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de 
inwerkingtreding  van de vergunning echter niet. Als u niet 
kunt wachten op een uitspraak op uw bezwaarschrift omdat 
u van mening bent dat snel een voorlopige maatregel nodig 
is, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voorzie-
ning moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Wanneer een voorlopige voorziening wordt 
aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hier-
over een beslissing is genomen. 

VERDAGING OMGEVINGsVERGuNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest ma-
ken bekend dat zij in het kader van artikel 3.9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben besloten voor 
de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslister-
mijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Verzenddatum
08-11-2011 OV 2011-129 Westergeest 91
  Aanleggen uitrit   
Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen van een be-
zwaarschrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Ruimte. Een bezwaarschrift gericht aan burgemeester en wet-
houders dient binnen zes weken na de dag van bekendmaking 
van het besluit te worden ingediend.

tERINzAGElEGGING ONtwERP wIjzIGINGsPlAN
BusCh EN DAM 19
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken, in gevolg 
het bepaalde in artikel 3.9a lid 1 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend, dat met toepassing van het bepaalde in art. 3.6 
lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening met ingang van don-
derdag 11 november 2011 gedurende zes weken ter inzage 
ligt het ontwerp wijzigingsplan Busch en Dam 19. Het kan 
worden ingezien tijdens de openingsuren bij de Publieksbalie 
van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest of op de 
website www.uitgeest.nl
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het splitsen van de 
stolpboerderij (tevens gemeentelijk monument) aan de Busch 
en Dam 19 te Uitgeest. De stolpboerderij zal na de splitsing 
niet meer voor agrarische doeleinden worden gebruikt. Eén 
en ander is mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan ‘Bui-
tengebied’.
Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging kun-
nen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling 
een zienswijze (een gemotiveerde reactie) over het wijzigings-
plan naar voren brengen bij het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor nadere infor-
matie of het maken van een afspraak omtrent het naar voren 
brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen met de heer B. Visser van de afdeling Ruimte, te-
lefoon 0251-361170. Dit geldt tevens als u buiten de ope-
ningsuren het wijzigingsplan wilt inzien.




