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u kunt uw kabaaltje 
opgeven via

www.uitgeestercourant.nl

En we zingen en we springen...
Uitgeest - Reikhalzend werd 
naar hem uitgekeken en de  
kinderen van Uitgeest zongen 
hun keeltjes schor. 
Zondagmiddag kwamen de Sint 
en een groot aantal Pieten aan 

met de boot in de gemeenteha-
ven bij de Meldijk waarna een 
bezoek werd gebracht aan het 
Regthuys. Burgemeester Mie-
ke Baltus heette het belangrij-
ke gezelschap een warm wel-

kom toe. Daarna maakte de Sint 
een tochtje door het dorp. En 
‘s avonds mochten de mees-
te kinderen voor het eerst hun 
schoentje zetten. 
Foto: mgkmedia.nl/Lucas Hazes.

Nieuw jaarboek en ex-
positie van Oud Uitgeest
Uitgeest - Zoals de laatste jaren 
de gewoonte is, wordt er aan het 
einde van het jaar in de hal van 
het gemeentehuis een tentoon-
stelling georganiseerd door de 
historische vereniging Oud Uit-
geest. Dit jaar is het thema: ‘La-
ten zien hoe het was en hoe het 
nu is’. Het zijn foto’s uit de eigen 
verzameling waarbij oude dorps-
gezichten uit een ver verleden te 
bezichtigen zijn naast foto’s van 
nu. De fotocollectie is vanaf 24 
november tentoongesteld in de 
hal van het gemeentehuis en is 
te bezoeken tijdens kantooruren 
tot 5 januari 2012. Op woens-
dagavond 23 november om 20.00 
uur is de opening.  
Op 23 november wordt ook het 
nieuwe Jaarboek de Hutgheest 
2011 van de vereniging Oud 
Uitgeest uitgereikt. Het eerste 
exemplaar van het boek wordt 
door de voorzitter van Oud Uit-
geest, Theo Duivenvoorden, 
overhandigd aan de voorzitter 
van de harmonie Uitgeest Jan 
Vastenouw. Vanwege het vorig 
jaar gevierde jubileum van de 
Uitgeester harmonie is het eer-
ste verhaal in de Hutgheest ge-
wijd aan deze vereniging. De 
harmonie is bij deze bijeenkomst 
hoorbaar muzikaal aanwezig. 
Het tweede verhaal gaat over 
een door brand verdwenen mo-
len. Hoe de begroting van de ge-
meente er honderd jaar geleden 
uitzag is te lezen in het daarop 
volgende verhaal. Er was dit jaar 
nog een jubileum te vieren. Het 
is alweer vijftig jaar geleden dat 
de snelweg A9, met een recht-
streekse verbinding van Uit-
geest naar Alkmaar, werd ge-

opend. Daarna nog een verhaal 
over een brand die het dorp op 
stelten zette. Ook een nieuwe ru-
briek wordt in het jaarboek geïn-
troduceerd: In gesprek met... De 
vereniging is bezig met een se-
rie interviews met en over oude-
re Uitgeesters, die de komende 
jaren in de Hutgheest gepubli-
ceerd worden. In het eerste in-
terview zijn het de herinneringen 
van Wim Rasch en zijn familie.
Zoals gewoonlijk is er aan het 
einde van het boek de kroniek 
over het afgelopen jaar. Een 
overzicht met wetenswaardighe-
den van het jaar 2010. De web-
site van de vereniging Oud Uit-
geest heeft een gedaantewis-
seling ondergaan. De club be-
zit meer dan 10.000 foto’s die 
nu via de beeldbank toeganke-
lijk zijn gemaakt. De vereniging 
is nog druk bezig bij al deze fo-
to’s de beschrijvingen op orde te 
krijgen en het publiek kan daar-
bij helpen. Wie aanvullende in-
formatie heeft, kan dit via een 
invulscherm onderaan de pagi-
na kenbaar maken en zo de ver-
eniging Oud Uitgeest helpen om 
deze beeldbank nog waardevol-
ler te maken. Ook wordt er een 
‘foto van de maand’ gepubli-
ceerd waarop gereageerd kan 
worden.  
Het jaarboek de Hutgheest is 
na 23 november te verkrijgen bij 
de vereniging Oud Uitgeest. El-
ke dinsdagavond van 19.30 tot 
21.00 uur kan men hiervoor te-
recht in ‘het Regthuys’ gelegen 
naast de Nederlands hervorm-
de kerk aan de Kerkbuurt 3. Het 
boek is tevens verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt in Uitgeest. 

Uitgeest - Onder de noemer 
‘Naar een veiliger buurt’ houdt 
de gemeente op donderdag 1 
december een informatieavond 
over het veiligheidsbeleid. De 
bijeenkomst in De Zwaan begint 
om 20.00 uur, toegang gratis. 

Veilige buurt

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

BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 
Tel. 0251-654683 • Maandags geopend vanaf 9.00 uur

GEVULDE 
SPECULAAS-STAAF

do-vrij-zat  
€ 3,95

NU OOK SPECULAAS-TRUFFELS

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
daKKaPellen

HaarleM
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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.

COLOFON

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

Vermist:
J. Miessenlaan Castricum: Grijs 
gemêleerd poesje, 1 jaar, Snoes.

De grote trek van 
de kleine zwaan
Castricum - Op dinsdag 22 no-
vember houdt de vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
een lezing met beelden onder de 
titel: ‘De grote  trek van de klei-
ne zwaan’. 
De lezing wordt verzorgd door 
Wim Tijsen, projectleider bij 
Landschap Noord-Holland en 
Henk Schobben, bioloog en vindt 
plaats in bezoekerscentrum de 
Hoep aan de Zeeweg. Aanvang 
20.00 uur. De toegang is gratis.

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.

Taizé projectkoor 
in Corneliuskerk
Limmen – Wie ook de vierstem-
mige Taizé-muziek wil meezin-
gen, is welkom op donderdag-
avond 17 november om 20.00 
uur in de Corneliuskerk. De deel-
name aan deze repetitie onder 
leiding van Peter Rijs is bedoeld 
voor zowel koorleden, kerkgan-
gers als geïnteresseerden. 

Op zaterdagavond 19 november 
om 19.00 uur is er een medita-
tieve viering in de Corneliuskerk 
waar het projectkoor de zang 
verzorgt met de ingestudeerde 
Taizé-acclamaties. In de pauze 
wordt koffie en thee geschonken 
en is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. Deelname aan het 
projectkoor is gratis, maar voor-
af aanmelden wordt op prijs ge-
steld en kan via pastorie.corneli-
usparochie@hetnet.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
21-10-2011: Doutzen Fleur, 
dochter van F.P.A. Putter en S.L. 
van der Velden, geboren te Alk-
maar. 04-11-2011: Fien Moni-
ca Natasja, dochter van R.P.W. 
Broersen en N.P.A. van Goethem, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Castricum:
01-11-2011: Deniz, dochter 
van E.F. van Nugteren en A.A. 
Ahmed, geboren te Alkmaar. 02-
11-2011: Iris Luna Maria, doch-
ter van J .M. Reeze en I. I. W. 
Prins, geboren te Castricum. 03-
11-2011: Jasmijn, dochter van 
J.W.A. Weda en L. Koopman, ge-
boren te Castricum. 04-11-2011: 
Julia Jolie, dochter van J.J. Smit 
en L. Dusseljee, geboren in Be-
verwijk. 05-11-2011: Emma Ja-
coba Maria, dochter van N.M.W. 
Verkaart en J.A.M. Stuifbergen, 
geboren te Alkmaar. 06-11-2011: 
Charlie, dochter van J. Zegwaard 
en J.J.M. Scheerman, geboren te 
Alkmaar. 08-11-2011: Isis Lyvon-
ne, dochter van M. Groenendaal 
en J. Jansen, geboren te Castri-
cum. 09-11-2011: Madelief M.J., 
dochter van B.G. Stuifbergen en 
N.J.E. Wals, geboren te Castri-
cum.
 
Wonende te Limmen:
07-11-2011: Sanne Anna Catha-
rina, dochter van J. Reijnders en 
J.C. Hollander, geboren te Alk-
maar.
 
Aangifte huwelijken en part-

nerschappen:
03-11-2011: Kruijver, Joost en 
Krom, Leonie M.C., beiden wo-
nende te Akersloot. 04-11-2011: 
Rutz, Peter en Teel, Mariëlle, bei-
den wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
09-11-2011: van Gastel, Mauri-
ce en Kerssens, Ila M.M., beiden 
wonende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Akersloot:
31-10-2011: Tiebie, Wilhelmus 
B.P.P., oud 68 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd met A.J.M. 
Zonneveld.
Wonende te Bakkum:
04-11-2011: van Dijk, Klaus, oud 
38 jaar, overleden te Amsterdam.
Wonende te Rijnwoude:
07-11-2011: Dekker, Cornelis, 
oud 78 jaar, overleden te Castri-
cum.
Wonende te Castricum:
01-11-2011: Oostenbrink, There-
sia M.B., oud 56 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met N.J. 
Rijs. 04-11-2011: van Namen, 
Magdalena, oud 80 jaar, overle-
den te Amsterdam, gehuwd ge-
weest met F.H. Wendt. 05-11-
2011: Holman, Catharina H., oud 
94 jaar, overleden te Heemskerk. 
06-11-2011: Glas, Roelof, oud 
65 jaar, overleden te Alkmaar. 
07-11-2011: Schmieman, Janna 
C., oud 73 jaar, gehuwd met J.T. 
Fernhout, overleden te Heems-
kerk.

Zoeken naar drenkeling
Limmen - Afgelopen zondag rond half twaalf werden veel hulpdien-
sten naar de Koningsdam in Limmen gestuurd na een melding over 
een persoon te water. Bij aankomst werd er een fiets zonder persoon 
aangetroffen in de sloot. De brandweer heeft met behulp van de dui-
kers de sloot afgezocht naar het slachtoffer. Ze hebben geen slachtof-
fer gevonden. Hoe de fiets in het water is gekomen blijft een raadsel. 
De eigenaar van de fiets is op de hoogte gesteld via zijn postcode die 
in zijn fietsframe stond. Bron: mgkmedia.nl/Lucas Hazes.
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Programma 17 nov t/m 23 nov 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 16.00 & 19.00 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

dinsdag  20.00 uur 
woensdag 16.00 & 20.00 uur 

“Breaking Dawn Part 1”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“De Heineken ontvoering”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
“All Stars 2 Old Stars”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 16.00 uur 
“TinTin (OV) - 3D”

dinsdag 14.00 uur 
“I don’t know how she does it”

dinsdag 14.00 uur 
“Midnight in Paris” Filmhuis

woensdag 16.00 uur 
“Happy Feet 2 (NL) - 3D ”

zaterdag 16.00 uur 
“Razend”

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

zaterdag 13.00 uur  zondag  13.00 uur 
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 Happy Feet 2, het vervolg 
op de met een Oscar bekroon-
de animatiefilm Happy Feet, 
keert het publiek terug naar het 
adembenemende landschap van 
Antarctica, in betoverend 3D. 
Mumble, de meester van de tap-
dance, heeft een probleem: zijn 
zoontje Erik heeft helemaal niets 
met dansen. 

Het wordt voor Mumble allemaal 

Happy Feet deel twee in 3D
nog vervelender als Erik kennis-
maakt met Sven, een pinguïn die 
alles kan, zelfs vliegen. Al snel 
wordt hij Eriks grote idool. 

Maar als hun wereld op z’n kop 
komt te staan en Mumble het 
pinguïnvolk en alle andere zee-
wezens, van krill tot zeeolifant, 
van het dreigende gevaar redt, 
ontdekt Erik de dappere kant van 
zijn vader.

Feest met Party Piano’s 
en reünie Club Planet
Uitgeest - Zaterdag 19 novem-
ber vanaf 22.00 uur gaat het dak 
eraf bij Club Planet met livemu-
ziek met de Party Piano’s. Dit 
spektakel wordt gecombineerd 
met een reünie. Kaarten voor dit 
feest zijn gratis af te halen bij de 
receptie van Bob’s Party Palace. 
Er worden maximaal vier kaarten 
per persoon meegegeven.

Party Pianos bestaat uit twee pi-
anisten en een drummer die el-
kaar uitdagen om tot een muzi-

kale confrontatie te komen vol 
swingende tophits. Voortdurend 
betrekken zij hun publiek bij de 
show zodat er een wisselwerking 
tussen de artiesten en hun pu-
bliek ontstaat. Door het aanvra-
gen van verzoeknummers bepa-
len de aanwezigen in belangrijke 
mate de richting van het optre-
den en daarmee de sfeer op het 
feest. Voorafgaand is er de mo-
gelijkheid om gezellig een hapje 
te eten in Bob’s Proeverij. Reser-
veren kan op tel.: 0251 315 150.

Rutger haalt drummer 
Kiss naar Nederland 
Castricum - Na jarenlang ge-
werkt te hebben aan de per-
fecte kopie van een legenda-
rische Kiss-show, komt drum-
mer Eric Singer van Kiss speciaal 
naar Nederland om samen met 
de band een optreden voor fans 
uit heel Europa te organiseren. 
De drijvende kracht achter dit 
spektakel is de Castricumse gi-
tarist Rutger de Groot, oftewel de 
Spaceman in Kiss on the Rocks.
Rutger vertelt: “Kiss on the 
Rocks is niet zo maar een band-
je. De band werd opgericht in 
2006 met als doel een kopie 
van een Kiss-show neer te zet-
ten. De band reisde naar Chica-
go om originele pakken van een 
failliet Kiss-museum te kopen en 
bouwde een podium inclusief de 
befaamde trappen vol met spe-
cial effects.”
Op zolderkamertjes werden ro-
kende gitaren, vallende doeken 
en flashpots secuur nagebouwd 
om maar zo dicht mogelijk bij 
het origineel te komen. De band 
leerde vuurspuwen en bloedbra-
ken in New York en de laatste 
twee flesjes ‘liquid silver’ make-
up werden gekocht in de winkel 
waar gitarist Ace Frehley ze ook 
ooit kocht. Ondertussen speelde 
de band op steeds groter wor-
dende podia. “In 2009 was daar 
opeens de eerste grote erken-

ning”, vervolgt Rutger. “Platen-
maatschappij Roadrunner vroeg 
ons in te springen bij de promo-
tie van het nieuwe album van 
Kiss, die toen druk was met de 
promotie in Amerika. Kiss on the 
Rocks was opeens te zien en te 
horen bij Giel Beelen bij 3FM, 
Rick van Velthuizen van Vero-
nica, Help mijn man heeft een 
hobby op RTL4 en tal van regi-
onale radio en tv-stations. Toen 
we begin dit jaar besloten een 
Europese Kiss-expo te organi-
seren, als een tribute aan on-
ze helden, was daar opeens de 
e-mail van drummer Eric Singer. 
Hij vond het initiatief zo geweldig 
dat hij besloot speciaal naar Ne-
derland af te reizen om samen 
met ons zijn Europese fans de 
dag van hun leven te bezorgen. 
De voorverkoop loopt gestaag 
door, en het belooft een prach-
tige dag te worden.” De Kiss Ex-
po vindt plaats op 27 november 
in Atak in Enschede. 

Een motoravontuur van 
43.000 km door Afrika 
Akersloot - In 2006 begon Ben-
no Graas aan een bijzondere 
reis dwars door Afrika van maar 
liefst 43.000 km. Op 19 november 
geeft hij bij Bacchus een lezing 
over zijn belevenissen in café ’t 
Achterom aan het Wilhelmin-
aplein. Aanvang 20.00 uur.  
Al in het begin van hun reis ko-
men Benno en zijn vrouw The-
cla erachter dat de kleine 350cc 
motor veel te licht is om de zwa-
re vracht van twee personen en 
een aanhanger door het zand, de 
modder en de bergen te trekken. 

Dat is het begin van een avon-
tuur vol kostelijke taferelen; van 
verbrande koppelingsplaten die 

vervangen worden door cham-
pagnekurken tot ongelukken in 
Malawi. Ze ontmoeten meerde-
re malen een kudde olifanten 
die de reizigers vlak naast hun 
tentje hartkloppingen bezorgen. 
In Botswana worden ze op hui-
veringwekkende wijze belaagd 
door vijf leeuwen. De geest van 
Afrika voert ze verder langs de 
magische Nijl en door de gou-
den woestijnen van Nubië. 

Benno heeft zijn belevenissen 
beschreven in het boek ‘Het aar-
den beest’ dat in 2010 werd uit-
geroepen tot het beste reisver-
haal. Dit boek is deze avond  te 
koop. De entree is gratis.

Castricum - In de kantine van 
korfbalvereniging Helios op het 
sportpark Noord-End wordt za-
terdag 19 en zondag 20 novem-
ber voor de 46e keer een vogel-
tentoonstelling gehouden door 
de vogelvereniging ‘De Geveder-
de Vrienden’ uit Castricum. Be-
halve kanaries en parkieten zijn 
er ook verschillende tropische 
vogels te bewonderen, er is een 
keur aan kleur en zang. Er is ook 
een verkoopklasse aanwezig. 
De entree is gratis. De tentoon-
stelling is toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers. De openingstij-
den zijn zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur en zondag van 10.00 
tot 15.50 uur. 

Een keur aan 
kleur en zang

Limmen - De veiling, waarvan 
de opbrengst ten goede komt 
aan Kerk en Jeugd, gehouden 
op 7 november, heeft een re-
cordbedrag van 34.440,00 euro 
opgebracht. De ruim 400 kavels 
werden in een snel tempo door 
de ervaren veilingmeesters ver-
kocht, hier en daar met grote hi-
lariteit gepaard gaande.  

Recordbedrag 
bij kerkveiling 
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Meer onderzoek rond 
spoor en Zanderij-zuid
Castricum - Voor het bepalen 
van de beste oplossing voor het 
knelpunt spoorwegovergang Be-
verwijkerstraatweg en de ont-
wikkeling van de Zanderij-zuid 
willen burgemeester en wethou-
ders meer onderzoek doen. 
Het college heeft besloten dat 
alle varianten voor de spoorweg-
overgang die op eerdere discus-
siebijeenkomsten aan de orde 
zijn geweest, nader moeten wor-
den onderzocht op haalbaarheid. 
Ook worden de resultaten van 
de discussies gebruikt bij de af-
ronding van de Kadernota Zan-
derij-zuid. 
Op 29 september en op 10 okto-
ber hebben omwonenden en be-
langstellenden met de gemeen-
teraadsleden van Castricum van 
gedachten gewisseld over de 

spoorwegovergang bij de Bever-
wijkerstraatweg en de ontwikke-
ling van de Zanderij Zuid. Over 
beide onderwerpen waren pre-
sentaties.
De spoorwegovergang Beverwij-
kerstraatweg is nu al 25 minuten 
per uur dicht. Als in 2018 het zo-
genaamde spoorboekloos trein-
rijden wordt ingevoerd, zullen 
nog meer treinen op het stati-
on van Castricum stoppen en zal 
de spoorwegovergang bij de Be-
verwijkerstraatweg tot wel drie 
kwartier per uur gesloten zijn. 
De ontwikkeling van de Zande-
rij Zuid en van de stationsomge-
ving is sterk afhankelijk van de 
plaats van een eventuele tun-
nel onder het spoor door. Naast 
de mogelijkheid van een tunnel 
werden nog diverse andere idee-

en en oplossingsrichtingen door 
de aanwezigen geopperd en be-
sproken.
Om tot een goed voorstel voor 
besluitvorming door de raad te 
kunnen komen is meer onder-
zoek nodig, vinden burgemees-
ter en wethouders. Voor de PHS/ 
tunneldiscussie is het nodig dat 
de genoemde alternatieven en 
gestelde vragen worden bestu-
deerd, beantwoord en voorzien 
van ‘plussen’ en ‘minnen’. Daar-
na kan het aan de gemeente-
raad worden aangeboden voor 
besluitvorming. Dat is naar ver-
wachting in januari. In totaal zijn 
nu 17 oplossingsvarianten in on-
derzoek.
De samenvatting van de beide 
bijeenkomsten is te vinden op 
www.castricum.nl.

Savoy Jazzband bij Jazz 
Session Club Vredeburg 
Limmen – Zondag 20 november 
verzorgt de Savoy Jazzband het 
gastoptreden bij de Jazz Session 
Club Vredeburg. 
In september 2009 startten een 
aantal doorgewinterde jazzmu-
zikanten een jazzcombo.  De 
naam werd de Savoy Jazzband, 
genoemd naar die beroemde 
danszaal in New York, De Savoy 
Ballroom.  In tegenstelling tot 
die andere beroemde danszaal, 
de Cotton Club, mochten in de 
Savoy Ballroom blanke en zwar-
te mensen samen dansen.  En 
dat dit een geweldig succes was, 
bleek uit het feit, dat tussen 1926 
en 1958 deze danszaal onafge-
broken geopend was.  Hierdoor 
gaf het de ruimte aan de on-
gelooflijke ontwikkeling van de 

jazzmuziek en de jazzdance, zo-
als stomping.
De arrangeurs van het orkest, 
Marian Huiberts en Floris Schol-
te, hebben heel veel nummers 
uit die tijd voor het orkest gear-
rangeerd, maar ze schuwen ook 
het echte zware werk niet.  Daar-
toe hebben ze zelfs stukken van 
Sting en The Beatles bewerkt, 
maar altijd in een jazzy jasje.  
Francina van Batum neemt met 
haar donkere stem de zangpar-
tijen voor haar rekening.
Het optreden begint vanaf 16.00 
uur in de Vredeburg, Dusseldor-
perweg 64.
De toegang is vrij. Voor meer in-
lichtingen: Fred Timmer, tel./fax: 
072-5053414, e-mail: timmer.
limmen@worldonline.nl.

Castricum winnaar van 
CO2-besparing Award
Castricum - De gemeente Cas-
tricum is winnaar van de CO2-
Award. Castricum won in de ca-
tegorie totale CO2-besparing. 
Dit betekent dat Castricum van 
alle deelnemende gemeenten 
in Noord-Holland in 2010 het 
meeste CO2 heeft bespaard.
Tijdens het Bestuurlijk Congres 
op 9 november in Haarlem werd 
de prijs door gedeputeerde Bond 
uitgereikt aan wethouder Porte-
gies. De winnaars zijn bepaald 
op basis van gegevens uit de 

online CO2-monitor (www.co2-
monitoring.nl). In deze monitor 
wordt van projecten vastgelegd 
waar het om gaat (technieken 
en categorieën) en wat het ople-
vert (CO2-reductie en duurzame 
energieproductie). Andere win-
naars waren Haarlem (energie-
besparing in de gebouwde om-
geving) en Heerhugowaard (am-
bitie Award). De bij het congres 
aanwezige bestuurders hun in-
tentie uit om te komen tot nieu-
we energieafspraken in navol-

ging op het eerder gesloten Kli-
maatakkoord 2008-2011. 
Deze nieuwe Noord-Holland-
se energieafspraken sluiten aan 
op de landelijke Lokale Klimaat-
agenda van het Rijk. Maar liefst 
36 van de 58 Noord-Hollandse 
gemeenten gaven aan dat zij de 
intentie hebben hun bijdrage te 
leveren. 
Dit aantal gaat de komende tijd 
nog stijgen, wanneer de energie-
afspraken verder worden gecon-
cretiseerd. 

Expositie ‘Altaren als 
kunst’ in Maranathakerk
Castricum - Waaraan in deze 
tijd een altaar wijden? Dat was 
de vraag en de uitdaging waar-

op beeldhouwster Hanneke de 
Munck en acht collega’s een 
antwoord geven met eigentijdse 

altaren. Met deze altaren wil De 
Munck religie teruggeven aan de 
mensen als één van de aspecten 
van het menselijke, als een soort 
zintuig waarmee men verbon-
denheid beleeft.
Vanaf 20 november zijn drie van 
haar altaren opgesteld in de 
Maranathakerk, deze zijn op de 
thema’s Het scheppende Woord 
en De kracht van Muziek, in sa-
menwerking gemaakt met grafi-
cus Sietse H. Bakker en beeld-
houwer Leo van den Bos. Op 
zondagmiddag 20 november 
15.00 uur wordt de expositie ge-
opend. De beeldhouwster Han-
neke de Munck geeft per altaar-
stuk een toelichting. De toelich-
tingen worden afgewisseld met 
piano/orgel spel en zang van 
Suzanne Dings en Arien Blees. 
Toegespitst op de thema’s ‘be-
gin’, ‘het leven is hard’ en ‘ver-
trouwen’. Gericht op Advent, het 
goede komt.
Belangstellenden zijn welkom. 
De toegang is gratis. Voor meer 
informatie: www.pgcastricum.nl 
of Frans v. Meggelen, tel. 658434.

Nel Kasje en Brigitte Duin 
exposeren in Streetscape

Castricum - In de Burgemees-
ter Mooijstraat 13 hangen schil-
derijen van Brigitte Duin en zijn 
beelden in brons en albast van 
Nel Kasje te zien. 
Voor de schilderijen van de serie 
Landescape zijn de Wadden en 
Ierland inspiratiebron geweest. 
Nel Kasje heeft zo’n twaalf jaar 
geleden het beeldhouwen ont-
dekt. Het abstracte werk in steen 
is ingetogen en in alle eenvoud 
toch expressief te noemen. 
Kunstenaars uit Castricum en 
omgeving die in galerie Street-
scape willen exposeren kun-
nen contact opnemen met Sas-
kia Steenbakkers (06-49994244) 

Muziekschoolconcours
Castricum - Op zaterdag 26 no-
vember is er weer het jaarlijk-
se concours voor muziekschool-
leerlingen van Toonbeeld in Cas-
tricum en de muziek en dans-
school van Heiloo. Het concours 
is dit jaar in de hervormde kerk 
in Castricum voor klassieke mu-
ziek.
Vijftien jonge muzikanten van 

allerlei niveau en leeftijd laten 
hun kunnen horen. De jury be-
staat uit Klaartje Broers harpis-
te en harpdocent, Wim Vlaar pi-
anist en pianodocent, beiden uit 
Alkmaar. De instrumenten die dit 
jaar meedoen zijn piano, blok-
fluit, viool, harp, hobo, dwarsfluit, 
gitaar en klarinet. Aanvang 13.00 
uur, toegang gratis.
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Feestmaand bij de Wereldwinkel

Castricum - Wereldwinkel Cas-
tricum pakt uit met nieuwe pro-
ducten voor de feestmaand de-
cember. De collectie bestaat uit 
Fair Trade cadeaus voor in en 
rondom de keuken, hippe mode-

accessoires, unieke producten 
voor het interieur, handgemaak-
te speelgoed en ook de kerstar-
tikelen zijn al in huis.
Sinterklaas is natuurlijk de per-
fecte gelegenheid om cadeau-
tjes weg te geven. Dit kan met de 
de lekkere 100% slaafvrije cho-
coladeletters van Tony’s Choco-
lonely, nu met 15% korting. Te-
vens introduceert Fair Trade Ori-
ginal deze Sinterklaas de eer-
ste chocoladeletter voor ieder-
een. Met de &-chocoletter is er 
nu een letter die geschikt is voor 
een persoonlijke boodschap. Lief 
& lekker bijvoorbeeld. 
Met deze letters maakt men 
meerdere mensen blij. Hoe meer 

chocoladefans de missie van Fair 
Trade Original en Tony’s Choco-
lonely steunen, hoe meer cacao- 
en suikerboeren in Afrika en La-
tijns-Amerika er beter van wor-
den! De Wereldwinkel biedt ook 
dit jaar weer organisaties de mo-
gelijkheid om zich door middel 
van Fair Trade kerstpakketten 
en eindejaargeschenken op een 
eenvoudige manier maatschap-
pelijk te profileren naar werkne-
mers en relaties. 
Zowel traditionele kerstpakket-
ten als een ludiek keuzepakket 
behoren tot het assortiment van 
de Wereldwinkel. Het adres is 
C.F. Smeetslaan 4 Castricum, tel.: 
0251-658140.

Sinterklaastoneel 
in de Storeyclub
Akersloot - Traditiegetrouw 
komt ook dit jaar toneelgroep 
Castricum met een spannend to-
neelstuk over Sinterklaas en zijn 
Pieten naar de Storeyclub. De 
voorstelling duurt ongeveer een 
uur en begint om 15.00 uur op 
zaterdag 19 november. De entree 
is drie euro. De Storeyclub is te 
vinden aan het Wilhelminaplein 
in Akersloot

Bezoekactie voor Cluj
Castricum - Gedurende vele ja-
ren wordt er op en rond 5 de-
cember vanuit de Protestantse 
Gemeente Castricum een Sin-
terklaasactie georganiseerd on-
der de noemer ‘Sinterklaas bij u 
thuis’. Een grote groep vrijwilli-
gers zet zich in om deze actie tot 
een groot succes te maken. 
Met de bezoekactie wordt het 
Medisch Kinderdagverblijf 
Bethania in Cluj in Roemenië ge-
steund. Vorig jaar heeft de actie 
een bedrag van ruim 1.300 eu-
ro opgebracht. En daar wil men 
dit jaar weer voor gaan. Zo kun-
nen de kinderen in Bethania ook 

meegenieten van het Sinter-
klaasfeest. Een bezoek van de 
Sint en zijn Pieten duurt onge-
veer 20 minuten. Er kan geko-
zen worden voor zaterdag 3 de-
cember, zondag 4 december of 
maandag 5 december vanaf on-
geveer 15.00 uur. Een bezoekje 
van de Sint en zijn Pieten kost 40 
euro. Opgeven dient vóór 30 no-
vember bij Marianne Beitler, tel. 
0251-652370 of mbeitler@zig-
go.nl. 
Wie niet op tijd aanmeldt, valt 
buiten de (stoom)boot en dan 
zal de Sint dit jaar heel stilletjes 
het deurtje voorbij moeten gaan.

Pietenvisspel 
bij Klaver Vier
Castricum - Sinterklaas viert 
zijn verjaardag bij Klaver Vier  
met een creatief pietenvisspel, 
gemaakt door de medewer-
kers van Klaver Vier. Bij iede-
re aankoop in de winkel mag er 
drie keer gevist worden met een  
hengel. Voor de kinderen is er di-
rect een prijsje. Voor de volwas-
senen is degene die op 6 decem-
ber de hoogste punten bij elkaar 
heeft gevist de gelukkige win-
naar van een cadeaubon. Klaver 
Vier is te vinden op de Dorps-
straat 45. 

Sinterklaasspel voor de jeugd
Limmen - Zondag 27 novem-
ber organiseert  Limmen Cultuur 
weer het jaarlijkse Sinterklaas-
spel, een spannend spel voor 
de jeugd van vier tot elf jaar. Dit 
spektakel vindt plaats in de Bur-
gerij, Dusseldorperweg 103.
Het Sinterklaasspel begint om 
14.00 uur en rond 15.00 uur. Tra-
ditiegetrouw wordt dit stuk ge-
speeld door de toneelverenigin-
gen Forento en Pancratius uit 
Castricum. Deze samenwerking 
zorgt al jaren voor een kleurrijk 
geheel aan spelers, spel en kle-
ding. Entree 3,00 euro.

Het toneelstuk dat de toneelver-
enigingen dit jaar spelen heet 
‘Mijn broer heet Sinterklaas’. 
orento en Pancratius hebben 
weer een pietentoneelstuk be-
dacht. De spelers zijn dit jaar: 
Josta Zijlstra, Wendela Weel, La-
ra Molenkamp, Anneke Terra, 
Marit Wullings, Joop Niesten en 
Greet Juffermans. 

De pietjes hebben het druk met 
het uitzoeken van alle cadeau-
tjes als een dame komt vertellen 
dat zij haar broer wil bezoeken, 
en dat is...Sint Nicolaas!

Zondag is Sinterklaas in Limmen aangekomen. Per boot via het Stet 
naar de haven van het Stet. Later bezocht hij Akersloot en Uitgeest. 
Foto: Peter van Renen.

‘Kinderarbeid, dat pikkken we niet’ 

Volop cadeaus bij Unicef
Castricum - Op maandag 21 
november start de Unicefver-
koop weer in de bibliotheek van 
Castricum. De verkooptafel staat 
er tot en met zaterdag 17 decem-
ber tijdens de openingstijden.

Het thema van dit jaar is: ‘Kin-
derarbeid. Dat pikken we niet!’ 
Vanaf het najaar van 2011 vraagt 
Unicef aandacht voor circa 150 
miljoen kinderen tussen de 5 en 
14 jaar, die moeten werken on-
der zware en gevaarlijke om-
standigheden. Men kan Unicef 

helpen door wenskaarten en ca-
deaus te kopen. Dat kan ook bij 
De Wereldwinkel, C.F. Smeets-
laan 4, Boekhandel Laan, Burg. 
Mooystraat 19.De Winters Tex-
tiel, Bakkummerstraat 19. In 
Akersloot bij: R. Louwe, Buurt-
weg 33. In Akersloot bij de bibli-
otheek op vrijdagen 18 en 25 no-
vember, 2, 9 en 16 december van 
13.30 tot 17.00 uur. En bij de su-
permarkt Deen op zaterdagen 19 
en 26 november. 3, 10 en 17 de-
cember tussen 10.00 en 16.00 
uur. 

Castricum - Groep zeven van 
basisschool Augustinus is win-
naar van de Kinderpostzegel-
wedstrijd. Eind september gin-
gen de leerlingen langs de deu-
ren om zoveel mogelijk kinder-
postzegels te verkopen. Succes-
vol, want Augustinus behoort nu 
tot de tien snelst gestegen scho-
len ten opzichte van vorig jaar 
qua verkoop. De klas heeft een 
schoolreisje naar Walibi Holland 
gewonnen.  

Kinderpostzegels

Uitgeest - Voor kinderen tot 
acht jaar wordt in de bibliotheek 
van Uitgeest een sinterklaasmid-
dag georganiseerd. Het feestje is 
op woensdag 23 november van 
14.00 tot 16.00 uur. 

Sinterklaasmiddag

Cadeautjesmarkt Rode Kruis
Uitgeest - Woensdag 23 no-
vember houdt het Rode Kruis 
Uitgeest een cadeautjesmarkt. 
Eigen werk wordt verkocht ver-
vaardigd door ouderen op de 
maandagmiddagactiviteiten in 
zorgcentrum Geesterheem. De 
verkoop wordt gehouden van 
14.30 tot 16.00 in de hal van 
Geesterheem. Verkocht wordt 
onder andere geborduurde tafel-

kleden, schortjes en ovenwanten
Gebreide knuffelbeesten en 
poppetjes. Geitenwollen sokken 
in alle maten. Geborduurde kus-
sens. Versiering voor in de kerst-
boom. Geborduurde baby bad-
cape’s, slabbetjes en gasten-
doekjes.
De opbrengst van deze verkoop 
wordt gebruikt voor de aanschaf 
van nieuwe materialen.
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Voetbalclubs genomineerd 
als voetbalclub van het jaar
Regio - Alle voetbalclubs zijn 
genomineerd voor De Voetbal-
club van het Jaar Verkiezing 
2011. Deze verkiezing draait om 
de waardering van de leden en 
supporters. Een kleine voetbal-
club heeft daar door evenveel 
kans als een grote. 

Iedereen kan via www.voetbal-
clubvanhetjaar.nl een stem uit-
brengen op een voetbalclub uit 
Uitgeest. Bij het uitbrengen van 
een stem maakt men direct kans 

op een van de vier volledig ver-
zorgde reizen naar een wedstrijd 
in de Premier League en een 
iPad2. Bij het stemmen kan men 
cijfers geven voor sfeer, accom-
modatie, bestuur/organisatie en  
spelopvatting van de club. Er kan 
op alle voetbalclubs in Neder-
land worden gestemd. De voet-
balclubs dingen ook mee naar 
de Provincie Award. Er kan tot en 
met 22 december gestemd wor-
den via www.voetbalclubvanhet-
jaar.nl. 

Van links naar rechts: Harrie van Noorden, directeur van Thunnissen, 
gedeputeerde Elisabeth Post en wethouder Piet Linnartz voegen de 
laatste puzzelstukjes toe aan de puzzel ‘nieuwe Provinciale weg N 203’.

Gedeputeerde Elisabeth 
Post opent nieuwe N203
Uitgeest - In een klein wit dicht 
geritst tentje vond vrijdag 11 
november de officiële opening 
plaats van de nieuwe Provinci-
ale weg N 203 in Uitgeest. De 
gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland Elisabeth Post 
wilde haar jas al aantrekken om 
buiten een groot lint door te knip-
pen, maar zij kon haar jas rustig 
aanhouden. Alles vond onder het 
toeziend oog van ongeveer twin-
tig mensen binnen in het tentje 
plaats: een sobere officiële ope-
ning voor een groots project. Het 
waren drie puzzelstukjes, die in 
de puzzel ‘provinciale weg’ ont-
braken. Die moesten worden in-
gevuld door wethouder Piet Lin-
nartz, Harry van Noorden, direc-
teur van Thunnissen en gedepu-
teerde Elisabeth Post. Zij roem-
de de goede samenwerking van 
de verschillende partijen, die ie-
der op zich hun eigen belangen 
hadden. “Meestal neemt de pro-
vincie het voortouw bij provinci-
ale wegen, maar nu heeft de ge-
meente een belangrijke rol ge-
speeld. Wel is er steeds over-
leg geweest en moest er wor-
den voldaan aan de eisen, die 
de provincie stelt. Wij nemen de 
weg nu over. Het beheer en het 
onderhoud wordt door ons gere-
geld. Het mooie van de nieuwe 
Provinciale weg is wel, dat er een 
goede doorstroming is.”
Uitgebreider was de speech van 

wethouder Piet Linnartz. “Wij 
staan hier op een onmogelijke 
plek. Je moet toch wel een beetje 
van lotje getikt zijn om, laat  ik het 
voorzichtig zeggen, de uitdagin-
gen van de infrastructuur op de-
ze locatie aan te gaan.” Onlangs 
is gestart met de nieuwbouw van 
het project HMS Uitgeest. De 
woningen van deze nieuwe wijk 
worden gebouwd op het terrein 
van de voormalige Melk Suiker-
fabriek en op de voormalige Pro-
vinciale weg N 203. Om dit pro-
ject te kunnen realiseren moest 
de weg worden omgelegd. Lin-
nartz: “Om voor deze omleg-
ging zó veel partijen op één lijn 
te krijgen, in het geval van de N 
203 een lijn met een bijzonde-
re kromming erin,  dat was wat 
deze plek echt tot een welhaast 
onmogelijke woningbouwloca-
tie maakte.” Voor de totstand-
koming dankte hij de gemeen-
te Uitgeest, de omwonenden 
van de Burgemeester van Roos-
malenstraat, Prorail, NS, Nuon, 
Thunnissen, Kennemer Wonen, 
de Milieudienst IJmond en niet 
in de laatste plaats de provincie 
Noord-Holland. Linnartz dankte 
mevrouw Post. “Voor haar stren-
ge, doch rechtvaardige onder-
handelingstactieken.” De nieu-
we Provinciale weg, die al sinds 
24 oktober wordt bereden ken-
merkt zich door stil asfalt. (Mar-
ga Wiersma)   

FC Uitgeest in top tweede klasse 

‘Merck toch hoe sterck’
Uitgeest - Langzamerhand be-
gint er toch echt iets moois te 
ontstaan bij de club die twee sei-
zoenen geleden nog in de vierde 
klasse speelde en nu, alsof het 
de gewoonste zaak van de we-
reld is, meedraait in de top van 
de tweede klasse. Zondag werd 
tegen Zilvermeeuwen de derde 
overwinning op rij geboekt. FCU 
kwam geen moment in de pro-
blemen tegen Zilvermeeuwen. 
Een ploeg die zelf ook de afge-
lopen weken een stevige reeks 
had neergezet, maar zondag met 
een 3-0 nederlaag nog de han-
den mocht dichtknijpen.
De bij vlagen erg goed spelende 
Pim Molenaar, Remco van Boxtel 
en Sven de Wit kwamen binnen 

tien minuten al dicht bij de ope-
ningstreffer. In de 23e minuut 
werd het overwicht van FCU be-
loond. Een afgeslagen bal na een 
inzet van Bart Meijland beland-
de voor de voeten van Pim Mo-
lenaar die geen moment aarzel-
de en met links akelig precies in-
schoot. 0-1. Daarna een prachti-
ge actie van Bart Janssen direct 
na rust in de 46e minuut. Als een 
niet te stuiten stoomwals trok hij 
op in de richting van het vijande-
lijke strafschopgebied, legde op 
tijd af naar Remco van Boxtel die 
daar wel raad mee wist. 0-2
Het mooiste bewaarde FC Uit-
geest voor het laatst. De 81e mi-
nuut. Bart Meijland houdt over-
zicht aan de bal, ziet de loop-

beweging van Remco van Box-
tel, geeft een dieptepass op 
maat waarna Remco de bal tus-
sen twee verdedigers knap aan-
neemt, direct met de bal aan de 
voet accelereert in de richting 
van het doel om vervolgens met 
een knap schot in de hoek kee-
per Santos kansloos te laten. Uit 
het ‘boekkie’ zogezegd, maar 
daarom ook zo mooi. 0-3.
Zo nestelt FCU zich, geholpen 
door de overige uitslagen, steeds 
steviger aan de top van de Twee-
de klasse A en is het aan trai-
ner Bosman om zijn team ervan 
te overtuigen dat succes alleen 
maar mogelijk blijft als het team 
met dezelfde passie en opoffe-
ringsgezindheid blijft trainen en 
zijn wedstrijden spelen. Iedere 
week weer en wie weet wat dan? 
Afgelopen week in ieder ge-
val was FC Uitgeest een ‘Sterck 
Merck’. 

Uitgeest - ‘Another Year’ toont  
een jaar waarin de vier seizoenen 
passeren in het leven van het ou-
dere echtpaar Gerri en Tom. Ze 
hebben een prima bestaan en 
willen ook zo goed mogelijk voor 
hun omgeving zijn. Vooral voor 
hun vrienden en familie die meer 
zorgen hebben dan zij. Maar is 
dat mogelijk? Veel cineasten 
denken dat ze heftige gebeur-
tenissen nodig hebben om een 
dramatische film te maken. Dat 
dat niet nodig is bewijst Mike 
Leigh. Leigh slaagt er als geen 
ander in om het kleine menselij-
ke drama zo te presenteren dat 
het een sublieme film oplevert. 
Te zien op vrijdag 18 november 
in Filmhuis de Zwaan. De film 
begint om 20.15 uur. Toegang vijf 
euro inclusief koffie. Kaarten in 
de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest.

‘Another Year’ 
van Mike Leigh

Juwelier en goudsmid René Post
Oude juwelen inruilen? 
Beverwijk - Juwelier en goud-
smid René Post is sinds veertien 
jaar te vinden in Beverwijk. Ver-
koop, inkoop, reparatie en res-
tauratie van sieraden zijn hier 
hoofdzaak. Op dit moment is in-
koop van edelmetaal zoals goud 
en zilver erg actueel. Daar heeft 
René meer dan dertig jaar er-
varing mee. Zijn moeder begon 
in 1975 in Nederland met de in-
koop van oud goud. René: “In 
1972 was zij in New York waar 
veel juwelierszaken zich bezig 
hielden met het inkopen van oud 
goud. Zij gaf dit door aan haar 
werkgever die dat oppakte en de 
inkoop uitbreidde naar de he-
le Benelux. Dat werd een groot 
succes.” 
Als klein jongetje zocht René in 
het weekend al goud uit. “Een 
deel werd gesmolten en een 
ander deel werd opgeknapt en 
weer verkocht als occasion. Het 
zat er dus al vroeg in.” René volg-
de zijn opleiding voor juwelier/
goudsmid in Schoonhoven. 
“Op dit moment is de goud- en 
zilverprijs zo hoog dat het heel 
interessant is voor de consument 
om hun oude goud en zilver in te 
leveren voor contant geld. Men 
kan ook oude sieraden omrui-
len voor nieuw, daar krijgt men 

zelfs een nog hogere inruilkoers 
voor. Hetzelfde geldt voor horlo-
ges, het assortiment is zeer uit-
gebreid en actueel. De horloge-
merken zijn onder andere Guess, 
Danish Design, Casio, Festi-
na, Prisma, TW-Steel en Max. 
De sieradenmerken zijn Ti-Sen-
to, Guess Jewels, Mi-Moneda, 
Swarovski, New-Bling, Blush en 
daarbij ook nog een grote collec-
tie huismerk met diamant. 

Omdat er zoveel ingekocht/inge-
ruild wordt, is er ook een groot 
assortiment occasion sieraden 
voorradig. Deze zijn allemaal na-
gekeken of deze nog voldoen 
aan de geldende norm. Dus geen 
slijtage en met een goedgekeurd 
Nederlands keurteken. Naast 
zijn specialisatie van inkoop en 
verkoop oud goud en zilver heeft 
René de meest uitgebreide col-
lectie trouwringen van de regio. 
Met meer dan acht merken rela-
tieringen zijn er meer dan vijfdui-
zend variaties mogelijk. En deze 
worden met twintig procent kor-
ting op de adviesprijs verkocht. 
Voor taxatie, verkoop, repara-
tie of het aanschaffen van een 
nieuw sieraad is juwelier/goud-
smid René Post op de Breestraat 
120 het juiste adres. 

Expositie Jan Deckwitz 
inspireert schrijverskring
Uitgeest - In galerie LEMexpo-
sities aan de Hogeweg 92a is tot 
en met 20 november een ten-
toonstelling te zien van schil-
derijen en tekeningen van Jan 
Deckwitz. 
Leden van de Schrijverskring Uit-
geest raakten geïnspireerd door 
de tentoonstelling en namen een 
aardig initiatief. Ze hebben de 
expositie uitvoerig bekeken en 
zijn nu bezig met het schrijven 
van teksten. Elk van hen maak-

te een keuze uit een van de ten-
toongestelde werken. Het geko-
zen werk wordt nu beschreven in 
proza of poëzie. Afhankelijk van 
de resultaten volgt mogelijk bin-
nenkort een publicatie in woord 
en beeld. J

an Deckwitz heeft een manier 
van schilderen in een los hand-
schrift dat leidt tot een ver door-
gevoerde schetsmatigheid. Hier-
door worden zijn schilderijen 

luchtig. De tekeningen in zwart/
wit zijn opgebouwd uit arcerin-
gen. Wat het kleurgebruik be-
treft zijn alle schilderijen mono-
chroom. De openingstijden van 

LEMexposities zijn elke woens-
dag, zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. 
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MHCU blijft ongeslagen
Uitgeest - Nadat vorige week bij 
de Kraaien met 1-7 werd gewon-
nen, begonnen de meiden van 
MC1 van Mixed Hockey Club 
Uitgeest zelfverzekerd thuis te-
gen Alliance MC7. 
De dames van Alliance werden 
duidelijk als minder ingeschat 
dan de Kraaien. Dat viel even te-
gen. Alliance begon vol enthou-
siasme en zorgde ervoor dat Uit-
geest er de eerste vijftien minu-
ten amper uit kon komen. Na 
een snelle aanval van Alliance 
werd de 0-1 gemaakt. Onver-
wachte domper voor Uitgeest, 
maar dit was wel het teken dat 
er toch wat harder gewerkt 
moest worden. Het samenspel 

liep dit keer minder, dus moes-
ten inzet en individuele kwalitei-
ten de doorslag geven. Na de te-
gengoal nam Uitgeest het initia-
tief over en ondanks moedig ver-
weer van de keeper van Allian-
ce werd uiteindelijk de gelijkma-
ker gemaakt. 

Vlak voor rust werd de leiding 
genomen door een mooie en 
onverwachte backhandslag. De 
tweede helft verliep eveneens 
rommelig, maar Uitgeest hield 
het overwicht en mede door een 
paar prachtige soloacties werd 
de overwinning veilig gesteld. 
5-1. Uitgeest MC1 is nog steeds 
ongeslagen.

Uitblinker Anouk Zoon onderweg naar de 4-1.

Informatieavond Hypotheekshop
Vragen over hypotheek? 

Heemskerk - “Je kunt de krant 
niet openslaan , of het gaat over 
financiële zaken, over aflos-
singsvrije hypotheken, woeker-
polissen en tegenvallende be-
leggingen. Zaken die eigenlijk 
iedereen aangaan. Zaken waar-
van men vast wel eens heeft ge-
dacht, hoe zit dat bij mij, heb 
ik dat allemaal wel goed gere-
geld?” 

Aan het woord is Dirk Hoogeterp, 
Erkend Hypothecair Planner bij 
De Hypotheekshop Heemskerk-
Centrum. “Veel mensen weten 

niet eens dat zij op dit moment 
aan het beleggen zijn om te zij-
ner tijd de hypotheek af te los-
sen, en hebben dus nooit stilge-
staan bij eventuele slechte be-
leggingsresultaten.” Veel men-
sen weten ook niet dat de hy-
potheekrenteaftrek sinds 2001 
is beperkt tot 30 jaar. Wie na die 
tijd een restschuld heeft blijft le-
nen, maar je bruto lasten wor-
den je netto lasten. “Dit is voor 
ons een zaak van grote zorg, heb 
je je hele leven hard gewerkt en 
denk je je schapen op ‘t droge 
te hebben, kom je door slechte 
beleggingen of een woekerpo-
lis toch met een restantschuld te 
zitten en kom je na je pensioen 
alsnog in de problemen. Door nu 
te reageren kan je dit soort pro-
blemen nog ondervangen.” 

Voor iedereen met vragen om-
trent financiële zaken orga-
niseert De Hypotheekshop 
Heemskerk-Centrum op 23 no-
vember een informatieavond 
over hypotheken vanaf 20.00 uur 
in restaurant In De Kas, Burge-
meester Nielenplein 44. Aange-
raden wordt kopieën van de za-
ken waarover men vragen heeft 
mee te nemen. Vragen kunnen 
ook gesteld worden via heems-
kerk508@hypotheekshop.nl of 
bel naar 0251-252 883. 

Uitgeest - Op 1 november is het 
laatste grasvoetbalveld en het 
grastrainingsveld opgeleverd. 
Hierdoor kan FC Uitgeest nu be-
schikken over vijf voetbalvelden, 
waaronder twee kunstgrasvel-
den. Voor de training wordt el-
ke avond gebruikgemaakt van 
de twee kunstgrasvelden en het 
nieuwe grastrainingsveld.

Hiermee zijn alle wensen van 
de vereniging ingevuld. Al-
le teams kunnen weer trainen 
op het sportcomplex De Koog. 
Het is  een prachtig sportcom-
plex geworden. Naast de nieu-
we velden, beschikt de vereni-
ging over achttien kleedkamers, 
een gezellig clubhuis, een kleine 
sporthal en een kleine tribune. 
Nu wordt de hand gelegd aan de 
afwikkeling van de laatste werk-
zaamheden. Aan de zijde waar 
straks de nieuwe woningen ko-
men is een geluidswal geplaatst, 
waarop, net als de aan Provinci-
alewegkant, de hedra wordt ge-
plant. Hierdoor wordt het sport-
park straks omzoomd door een 
groene wal. Bovendien worden 
alles verder aangekleed met vol-
wassen bomen. Ook het plein 
krijgt straks verdere aankleding 
met een aantal volwassen bo-
men. Het nieuwe parkeerterrein 
is ook vrijwel klaar. Op 16 de-
cember is de officiële opening. 

Velden FCU 
zijn gereed
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Gratis cd en truffels proeven!

Een kijkje in de ambachtelijke 
keuken van Patisserie De Roset

Castricum - Echte banketbak-
kers worden schaars. Banket-
bakkers die hun producten uit 
pure grondstoffen vervaardi-
gen en weigeren gebruik te ma-
ken van mixen of halffabrika-

Artiekade in Heiloo
Beurs met antiek, oude 
én hedendaagse kunst

Heiloo - Op 18, 19 en 20 novem-
ber vindt de 64e editie van de 
Artiekade plaats in hotel Fletcher 
in Heiloo. In de loop der jaren is 
de Artiekade één van de popu-
lairste kunst- en antiekbeurzen 
in zijn genre geworden vanwege 
het gevarieerde en vooral kwa-
litatief goede assortiment. Het 
motto is dit keer spannend he-
den en boeiend verleden.

Tijdens deze 64ste editie kunnen 
bezoekers een selectie (semi-)fi-
guratieve en realistische heden-
daagse en charmante klassie-
ke boeiende kunstwerken be-
wonderen. Ook zullen liefheb-
bers van antiek vast iets van hun 
gading vinden tussen de vaak 
verrassende sier-, gebruiks- en 
draagobjecten. Men treft ve-
le hedendaagse beelden, schil-
derijen, tekeningen, glaswerken, 

keramische objecten en aparte 
sieraden aan. Verder interessan-
te kunstfoto’s en voor de komen-
de feestdagen schitterend zil-
ver, flonkerend kristal, fijn porse-
lein en warme vintage kleinmeu-
belen et cetera. Dit alles wordt 
gepresenteerd door circa der-
tig kunsthandels, antiquairs en 
enthousiaste beeldende kunste-
naars.
Deze zullen met liefde en passie 
vertellen over hun werken. Ver-
der is er informatie over restau-
ratie en reparatie van kunst en 
antiek. Iedere bezoeker ontvangt 
als welkomstgeschenk een full 
color Palet Kunstmagazine zo-
lang voorraad strekt. De winkel-
waarde hiervan is 6,75 euro.
Zaterdag is er gratis taxatie naar 
leeftijd, waarde en origine van 
meegenomen kunst en antiek 
door een gecertificeerd register-
taxateur.

Om nog meer bezoekers te kun-
nen laten genieten van deze fij-
ne fair is, in samenwerking met 
Fletcher Hotel Heiloo, de entree-
prijs met 25% verlaagd tot
zes euro. Jeugd tot zestien jaar 
onder begeleiding gratis. De 
honden mogen niet mee. Ope-
ningstijden: vrijdag 18 november 
van 19.00 tot 22.00 uur,  zaterdag 
19  en zondag 20 november van 
11.00 tot 17.00 uur. Het adres is 
Kennemerstraatweg 425 in Hei-
loo. Parkeren is gratis en de bus-
halte is vlakbij.

ten. Banketbakkers die met pas-
sie en liefde voor het vak tradi-
tionele recepten in ere houden. 
En hoewel deze manier van wer-
ken meer kosten met zich mee-
brengt, komt het de smaak vol-
uit ten goede. Met de feestdagen 
in aantocht is het de hoogste tijd 
een kijkje te nemen in de am-
bachtelijke keuken van Patisse-
rie De Roset. Een Sinterklaasver-
haal. De roomborstplaat wordt 
net gegoten, de geur van specu-
laas is alom en eigenaar Martin 
Langeveld staat klaar om de bit-
tere amandelen aan te draaien 
voor het amandelspijs dat wordt 
gebruikt voor banketletters en 
marsepein. “Alle producten wor-
den dagelijks met volle aan-
dacht bereid in onze bakkerij”, 
vertelt Martin. “Hiervoor is vak-
manschap noodzakelijk, maar 
ook liefde voor het vak. Ik weiger 
concessies te doen en gebruik 
uitsluitend goede basisproduc-
ten om het banket te bereiden. 

Daarbij houd ik mij zoveel moge-
lijk aan de originele receptuur en 
pas die alleen aan voor smaak-
verbetering. Een ander voordeel 
is dat er in deze producten geen 
emulgatoren of onnatuurlijke 
kleur- en smaakstoffen worden 
gebruikt.” Het roomboter blader-
deeg komt uit eigen bakkerij, net 
zoals het hazelnootschuim, de 
banketbakkersroom is gemaakt 
van melk van Castricumse koei-
en en ook  Fair Trade chocolade-
letters worden zelf gemaakt. Het 
beslag voor Moscovisch gebak 

en de soezen worden met ver-
se eieren op oorspronkelijk wijze 
door de banketbakkersbrigade 
gemaakt. Daarbij komt ook nog 
een flink portie creativiteit aan te 
pas, want naast heel erg lekker is 
het gebak van De Roset zo ont-
zettend mooi! De Zwarte Pieten-
taart bijvoorbeeld, bijna te mooi 
om op te eten… De Roset ver-
koopt ook feestelijke pakketten 
waarin alle Sinterklaaslekkernij-
en te vinden zijn. “Bij besteding 
van vijftien euro of meer aan Sin-
terklaasproducten worden klan-
ten bij De Roset in de Burge-
meester Mooijstraat en in win-
kelcentrum Geesterduin getrak-
teerd op een cadeau. We geven 
de cd ‘Mijn vriend Sinterklaas’ 
weg van Maikel Tenvoorde. Mai-

kel zong dit lied ook toen Sinter-
klaas zaterdag aankwam in Dor-
drecht. Deze actie geldt op don-
derdag, vrijdag en zaterdag, zo-
lang de voorraad strekt.” En za-
terdag staat Martin in winkel-
centrum Geesterduin voor De 
Roset chocoladetruffels te berei-
den die iedereen gratis proeven 
kan. Kennismaken met kwaliteit  
wordt zo wel heel aantrekkelijk!

Inbreng op afspraak vanaf 1 december

Feestkleding en leuke 
cadeaus bij Anne-Moon
Castricum - Anne-Moon, de 
winkel die nieuwe en tweede-
hands kleding verkoopt voor jon-
ge meiden en volwassen vrou-
wen in de maten 34 tot en met 
56 is heel blij met alle enthou-
siaste klanten. “Binnenkort ho-
pen we de duizendste inbrenger 

te verwelkomen!”, vertelt Anneke 
die samen met Monique de win-
kel opstartte. 
“Vanwege het grote succes geldt 
vanaf 1 december dat inbreng 
van kleding alleen nog op af-
spraak mogelijk is, zodat ieder-
een de kans krijgt om in te bren-

gen met een maximum van tien 
kledingstukken per keer.
Er worden nu al prachtige kle-
dingstukken binnengebracht; 
feestelijke jurken, blouses, jas-
jes en tasjes maar feestkleding 
is welkom want steeds meer 
vrouwen kiezen ervoor om niet 
al teveel geld uit te geven voor 
een kledingstuk dat je toch niet 
vaak draagt.” Een outfit kan he-
lemaal af worden gemaakt met 
nieuwe kettingen, oorbellen, rie-
men, shawls en tassen die spe-
ciaal voor sint en kerst zijn inge-
kocht hebben. Cadeautjes wor-
den extra leuk ingepakt. Moni-
que vervolgt: “Tegen inlevering 
van de advertentie in deze krant 
krijgen onze klanten tien pro-
cent korting op alle accessoires. 
Voor wie  moeite heeft met kie-
zen is de Anne-Moon cadeau-
bon ook een leuk idee. Nieuw is 
dat VVV-bonnen ook worden ge-
accepteerd.” De winkel voor ooit 
en nooit gedragen dameskleding 
is te vinden op de Van Egmond-
straat 9. De  openingstijden zijn 
van woensdag tot en met zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk 
ook eens op www.anne-moon.
net.

Win droomreis naar de 
Bahama’s bij Primera!
Castricum - Met  alle vrienden 
of familie heerlijk languit op een 
wit zandstrand en ’s avonds re-
laxen in een super-de-luxe vil-
la? Bij Primera Geesterduin in 
het winkelcentrum Geesterduin 
kan dit werkelijkheid worden! 
Bij aankoop van 15,00 euro aan 
Staatsloten tot en met 10 janu-

ari ontvangen klanten een code. 
Bij het invullen van twee codes 
op evennaarprimera.nl maken 
klanten kans op deze droomreis. 
De winnaar wint een geheel ver-
zorgde tiendaagse reis naar de 
Bahama’s voor acht personen. 
Men verblijft in een luxe villa die 
van alle gemakken is voorzien. 

Daarnaast ontvangt de winnaar  
8.000 euro zakgeld. De Staats-
loterij heeft het grootste prij-
zenpakket en de grootste win-
kans. Daarnaast zijn alle prijzen 
belastingvrij. Naast Staatsloten 
kan men bij Primera ook terecht 
voor wenskaarten, cadeaukaar-
ten, tabak, tijdschriften, rokers-
benodigdheden, cadeaukaarten, 
tijdschriften, kranten, Lotto, Toto, 
Krasloten, postzegels, beltegoe-
den, internettegoeden, TicketBox 
(voetbalkaartjes), Paylogic (eve-
nementenkaartjes) en pasfoto’s. 
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Snack & Zo viert feest!
Gratis frikandel vanwege 
het eenjarig bestaan!
Castricum - Op zaterdag 19 no-
vember tussen 14.30 en 15.00 
uur wordt een enorme toeloop 
verwacht in snackbar en cafeta-
ria Snack & Zo op de Dorpsstraat 
39 in Castricum. Omdat Snack & 
Zo een jaar bestaat heeft de fa-
milie Tran besloten iedereen te 
trakteren op een gratis frikan-
del! Vanzelfsprekend geldt dat er 
een frikandel per persoon wordt 
weggeven.
De partij frikandellen is besteld 
en de eigenaars van Snack & 
Zo maken zich klaar voor het 
feestje. M. T. Tran vertelt: “We 
zijn heel blij met onze klanten-
kring die we in het afgelopen 
jaar hebben opgebouwd en wie 
iets te vieren heeft, moet nu een-
maal trakteren!” Samen met een 
broer en zus nam hij een jaar ge-
leden de snackbar over en ver-

anderde de naam Panda in het 
eigentijdse Snack & Zo. Boven-
dien werd de ruimte flink aan-
gepakt waardoor het geheel een 
fris uiterlijk kreeg. “Strak design, 
maar toch informeel en gezel-
lig. Wij hechten heel veel waar-
de aan een goede hygiëne. Onze 
klanten mogen altijd bij ons ach-
ter de schermen kijken, want de 
gehele ruimte wordt nauwkeurig 
schoongehouden.”
Snack & Zo heeft wekelijks een 
actie waarbij een van de produc-
ten extra voordelig wordt aange-
boden. En elke vrijdag is er een 
marktactie van 12.00 tot 16.00 
uur met patat met saus naar 
keuze voor 1,50 euro. Ook een 
broodje kroket of een broodje 
frikandel kost die dag 1,50 eu-
ro. De koffie en thee kost op dan 
slechts een euro.

“Bij Snack & Zo kan men natuur-
lijk allerlei gerechten afhalen, 
maar het is ook mogelijk plaats 
te nemen om van een snack of 
maaltijd te genieten. Voor een 
hamburgerschotel bijvoorbeeld, 
een schotel met varkensschnit-
zel of met saté. Naast het gebrui-
kelijke assortiment heeft Snack 
& Zo specialiteiten zoals garna-
lenkroketten, stokbrood met te-
riyaki, een broodje bapao of een 
broodje chutney. Voor kinderen 
zijn er kleine porties en ook aan 
vegetariërs is gedacht. Zij vin-
den ons broodje groentenkroket 
erg lekker en het broodje kaas-
soufflé met pindasaus.” Er is ook 
‘fingerfood’; porties bitterballen, 
kleine loempiaatjes, kipnuggets, 
kipfingers, pangsit en vlamme-
tjes die per zes of zeven stuks 
worden verkocht.
En dan biedt Snack & Zo een 
spaarkaart. “Voor elke vijf eu-
ro die hier wordt besteed, krijgt 
de klant een stempel. Bij twintig 
stempels is de kaart vol en die 
kan je inruilen voor een bestel-
ling van vijf euro, uitgezonderd 
de rookwaren.” Want die ver-

koopt Snack & Zo ook, net zo-
als blikjes bier om mee te nemen 
en zelfs kratten bier. Dus wie on-
verwacht een feestje wil vieren, 
haalt hier het bier samen met de 
bitterballenschotel de luxe. Maar 
eerst viert Snack & Zo zelf feest. 
Iedereen is welkom op zaterdag 
19 november tussen 14.30 en 

15.00 uur voor een gratis frikan-
del zolang de voorraad strekt. 
De openingstijden zijn dinsdag, 
woensdag, donderdag van 12.00 
tot 22.00 uur, vrijdag en zaterdag 
van 12.00 tot 2.00 uur en zondag 
van 13.00 tot 22.00 uur. Kijk ook 
eens op de website www.snac-
kenzo.com.

Sensationail, het huis 
van de schoonheid
Heemskerk - Permanent mooi 
en permanent tevreden bij 
Sensationail, het huis van de 
schoonheid. Sensationail is al 
ruim dertien jaar een begrip in 
deze regio. Een persoonlijke ser-
vice en begeleiding zijn hier van-
zelfsprekend. “In een rustige 
omgeving nemen wij nog ruim 
de tijd voor onze klanten”, ver-
telt Trudy van Balen. “Er is een 
aparte nagelstudio waar alles op 
het gebied van handen en na-
gels wordt verzorgd. Niet alleen 
kunstnagels, maar ook het kuren 
en herstellen van de natuurlijke 
nagels.” In de schoonheidssalon 
worden gelaatsbehandelingen 
gegeven op hoog niveau. Trudy: 
“In combinatie met de producten 
van Ingrit Millet die thuis wor-
den gebruikt, zal men de huid 
steeds verder zien verbeteren 
en er stralend uit gaan zien! Met 
een kleurenanalyse laat ik zien 

hoe rimpeltjes nog minder op 
gaan vallen, de huid nog zach-
ter wordt en de ogen nog meer 
gaan stralen.” Trudy is bovendien 
specialiste in permanente ma-
ke-up. “Er wordt met de nieuw-
ste apparatuur gewerkt voor het 
mooiste resultaat. Jarenlange 
ervaring en constant bijscholen 
maakt het mogelijk deze gecom-
pliceerde behandeling verant-
woord en pijnloos uit te voeren.” 
Trudy nodigt belangstellenden 
uit Zen Spa te ervaren, een voet-
verzorgingsproduct dat op de in-
dividuele behoefte ingaat. “Zen 
Spa verwijdert niet alleen de ver-
hoornde huidcellen en eelt, maar 
maakt de nieuwe huid ook ge-
zonder en zachter.” Met de ‘fre-
nch manicure’ gelakte teenna-
gels is men zes weken verze-
kerd van verzorgde voeten. Voor 
een laserontharingsbehandeling 
wordt gebruik gemaakt van de 

Lezing Vrij-
metselaars
Bakkum - Op 24 november is er 
in Bakkum een bijzonder open-
hartige lezing over Vrijmetse-
larij door Paul Marselje, lande-
lijk bestuurslid van deze levens-
beschouwing. Met deze lezing 
geeft hij openheid in de geheim-
zinnigheid die Vrijmetselarij vaak 
omgeeft. Bij Vrijmetselaars ko-
men mensen van vele geestes-
richtingen bijeen in een streven 
beter mens te worden. Volgens 
Marselje laat Vrijmetselarij zien 
hoe ´verbeter de wereld, begin 
bij jezelf´ echt kan werken. 
De lezing begint om 20.00 uur  
bij Loge Branding in gebouw De 
Eenhoorn, Tweede Groenelaan 
5 in Bakkum. Meer informatie 
www.vrijmetselaarsloge-bran-
ding.nl. 

nieuwste lasertechniek, de High 
Power Ligtsheerlaser. Deze las-
sertechniek is de snelste metho-
de om ongewenste haargroei te 
verwijderen en is daarbij ook nog 
zeer betaalbaar. Bij Sensationail 
worden door ervaren HBO-op-
geleide huidtherapeuten laser-
behandelingen uitgevoerd. De 
gelaatsbehandeling wordt veel-
al vergoed door de zorgverze-
keraar. Men kan gebruik maken 

van een gratis consult en proef-
behandeling. 
Nieuw is de Iridex Varilite laser, 
de oplossing voor gesprongen 
adertjes, spinnetjes, bloedblaar-
tjes, rosacea en verschillende 
soorten pigmentvlekken, zoals 
ouderdomsvlekken. Het adres is 
De Visserstraat 21B in Heems-
kerk, tel.: 06-25090482. Kijk op 
www.sensationail.nl voor meer 
informatie.

‘Zo’n zaak vind je bijna nergens’

Glanda is uniek
Heemskerk - Glanda Mo-
de is een unieke winkel en dat 
weet een inmiddels zeer gro-
te klantenkring. Mensen komen 
uit de wijde regio, als Alkmaar 
en Zaanstad, naar de Beetho-
venstraat in Heemskerk, omdat 
Glanda merken verkoopt die je 
bijna nergens meer kunt krijgen. 
Hollandia ondergoed en Robson 
herenpyjama’s bijvoorbeeld. 

In ondermode en nachtmode 
voor dames, heren en kinderen 
is Glanda gespecialiseerd. Maar 

ook voor baby’s kan men terecht 
voor onder meer de meest uit-
gebreide collectie in de omge-
ving van het merk Feetje. Van het 
merk Feetje is alles verkrijgbaar 
tot en met maat 74, alleen de ou-
derwetse wafeltjespyjama’s zijn 
er tot en met maat 104. Voor da-
mes wordt er mode verkocht van 
de merken Setter, Rene Frères, 
SLC en Blue Seven. 

Behalve onder- en bovenmode 
zijn de kleinvakartikelen erg po-
pulair. Garen, ritsen, noem het 

maar op en het is verkrijgbaar. 
Al meer dan 45 jaar is de service 
van Glanda Mode bekend. Men 
kan bijvoorbeeld kleding op zicht 
mee krijgen en indien gewenst 

is er persoonlijk advies en hulp 
bij het passen. Parkeren is nog 
steeds geen probleem. Glanda 
Mode is gevestigd aan de Beet-
hovenstraat 11-13 in Heemskerk.

Uitgeest - Op de Geesterweg 
ontstond vorige week dins-
dag rond 19.30 uur een aanrij-
ding waarbij een bromfietser 
en een fietser betrokken wa-
ren. Uit onderzoek bleek dat de 
17-jarige Haarlemse bromfietser 
op de verkeerde weghelft reed, 
waarna de botsing met de fiet-
ser ontstond. De 13-jarige fietser 
uit Uitgeest had een snee in zijn 
hand, de Haarlemmer een snee 
in zijn hoofd.  

Verkeerde weghelft

Uitgeest - Op de Provinciale-
weg heeft de politie vorige week 
dinsdagmorgen 25 hardrijders 
bekeurd. 
De hoogste snelheid was 108 km 
per uur terwijl 80 km per uur is 
toegestaan. 

Veel te hard
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Oecumenisch vesper en 
liedmiddag in de Dorpskerk

Castricum - Op zaterdag 19 no-
vember wordt om 17.00 uur in 
de Dorpskerk een oecumenisch 
vesper gehouden over de Joods-
Franse filosoof Emmanuel Levi-
nas (1906-1995). Levinas is een 
van de grootste denkers uit de 

20ste eeuw over mensenrech-
ten. Het thema van de vesper is: 
De roep van de Ander. Voorgan-
ger is Ds. Dick van Arkel en het 
Liturgiekoor zingt met gastzan-
gers onder leiding van Jelle Jan 
Klinkert.
Voorafgaand aan de vesper is er 
een liedmiddag die begint om 
13.30 uur. Iedereen die mee wil 
zingen, is welkom. Kosten 5 eu-
ro. Op het programma staan on-
der andere werken van Huub 
Oosterhuis en Antoine Oomen. 
Muzikale leiding wordt gegeven 
door Jelle Jan Klinkert en aan de 
piano zit Hans Timmer.

Castricum - Op woensdagmid-
dag 23 november wordt een the-
mamiddag veilig internetten en 
e-mailen georganiseerd van 
14.15 tot 16.15 uur  op de boven-
verdieping van de bibliotheek, 
waarin de  volgende onderwer-
pen worden behandeld: Wat is 
een virus? Welke maatregelen 
kunnen worden genomen om 
virusbesmetting te voorkomen? 
Hoe kan de computer worden 
afgesloten voor indringers? Hoe 
kan men inbraak voorkomen met 
speciale programma’s? Hoe kan 
men de computer veiliger maken 
met updates?
Opgave bij Stichting Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5, tel. 
656562. De kosten, 5 euro, die-
nen bij aanmelding te worden 
betaald.

Veilig internet-
ten en e-mailen

Speelterreinen opgeknapt
Castricum - Binnenkort wordt 
een aantal speelterreinen opge-
knapt. Het gaat in Limmen om 
de volgende speelterreinen: Wie-
ken: houten klimtoestel wordt 
vervangen door een vergelijk-
baar kunststof toestel. De on-
dergrond wordt ook aangepast. 
Pijlkruid: glijbaan en ondergrond 
worden vervangen. Bartigon: on-
dergrond van het driedelig dui-
kelrek wordt aangepast. Rooin-
ap: glijbaan wordt opgeknapt; 

ondergrond van het duikelrek  
wordt aangepast. Achtkant: on-
dergrond toestel Wals wordt 
aangepast. Van Alkemadelaan: 
plaatsing drie nieuwe speeltoe-
stellen: glijbaan, wip en duikel-
rek. In Castricum gaat het om de 
speelterreinen Pastinaak: plaat-
sing twee nieuwe speeltoestel-
len: draaitoestel en mini-schom-
mel. H. Dunantsingel: vervan-
ging duikelrek plus aanpassing 
ondergrond.

Castricum - In week 42 zijn ge-
stalde fietsen in het stationsge-
bied door de gemeente voorzien 
van een label. In week 47 worden 
fietsen die nog op dezelfde plek 
staan verwijderd.
De eigenaar van de fiets kan na 
identificatie, de fiets terugkrijgen 

Wees- en wrakfietsen 
in het stationsgebied

tegen een vergoeding van 15 eu-
ro en 1 euro per dag aan opslag-
kosten. De verwijderde fietsen 
kunnen opgehaald worden op 
de Heemstederweg 16 in Cas-
tricum.
Meer informatie: mevr. P. van Va-
neveld, tel. 140251.

Akersloot – Vorige week dins-
dag tussen 7.00 en 9.35 uur con-
troleerde de politie op snelheid 
op de Geesterweg in Akersloot. 
Van de 775 passanten reden er 
143 sneller dan de toegestane 50 
km per uur. Op donderdag hield 
de politie hier tussen 15.00 en 
18.00 uur een snelheidscontro-
le. Van de 1115 passanten reden 
er 137 sneller dan de toegesta-
ne 50 km per uur. Overtredings-
percentage 12 %. Hoogst geme-
ten snelheid: 84 km per uur. De 
overtredingen werden fotogra-
fisch vastgelegd. De overtreders 
krijgen een bekeuring thuisge-
stuurd.

Snelheidscontrole

Castricum - Woensdag werd 
er tussen 16.00 en 18.30 uur in-
gebroken in een woning aan de 
Joos de Moorstraat. Er werd een 
uitzetraampje boven de keuken-
deur geforceerd waardoor de 
keukendeur geopend kon wor-
den. Er werd in elk geval appara-
tuur uit de woning weggenomen.
Dinsdag 8 november werd tus-
sen 18.55 en 20.30 uur ingebro-
ken in een woning aan de Del-
ving in Akersloot. De daders 
kwamen het pand binnen door 
aan de achterzijde van het pand 
een keukenraam te forceren. De 
gehele woning werd doorzocht. 
Hierbij zijn in ieder geval siera-
den buitgemaakt.

Woninginbraken

Castricum/Uitgeest – Op 21 
november start de collecteweek 
van het Nationaal MS Fonds. 
Collectanten zijn nog steeds wel-
kom. Voor aanmelding kan con-
tact opgenomen worden met Er-
ny Sinke, coördinator van de col-
lecte in  Castricum en Uitgeest, 
0251-824162 of ernysinke@hot-
mail.com. 

Collecte Natio-
naal MS Fonds

Castricum - Op 25 november, 
20.00 uur, wordt een concert ge-
geven in de Dorpskerk, Kerkpad 
1, door het Lassus Consort, een 
vocaal ensemble uit Amsterdam 

Concert in 
de Dorpskerk

onder leiding van Arjan van Dijk. 
Het ensemble richt zich vooral 
op polyfonie uit de 16de en 17de 
eeuw, met speciale aandacht 
voor het enorme oeuvre van 
naamgever Orlande de Lassus 
(1530/32-1594). Toegangsprijs: 
12,50 euro, inclusief een drank-
je na afloop Het thema van het 
concert is ‘Verlichte rust’. 

Hongaarse zigeunermuziek bij 
Toonbeeld Concert op Zondag
Castricum - Zondag 27 novem-
ber speelt de groep Csókolom bij 
Toonbeeld Concert op Zondag.
Met  bewerkingen van Hon-
gaarse muziek en zigeunermu-
ziek, met exotische ritmes, vuri-
ge zang en wervelende improvi-
saties belooft het een warm con-
cert te worden.
Het concert heeft een bijzonder 
vrolijke sfeer. Anti von Klewitz en 
haar groep Csókolom komen op-
treden en het zal moeilijk blijken 
om op de stoelen te blijven zit-
ten. Csókolom is een groep die 
bestaat uit vier strijkers. Met een 

mix van zigeunermuziek, Hon-
gaars, Balkan en Gipsy-swing 
belooft het een levendige voor-
stelling te worden.
Het concert wordt gehouden in 
de aula van Toonbeeld, Jan van 
Nassaustraat 6. Aanvang 11.30 
uur, einde rond 13.30 uur. In de 
pauze koffie, thee, frisdrank en/
of wijn gratis. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan de zaal en via e-
mail: toonbeeld.concertopzon-
dag@gmail.com  en bij Mu-
ziekhandel Borstlap in Bakkum, 
Boekhandel Laan en de Read-
shop. 

Smits Keukens en Bakkum & Krook

Bad & Keuken Plaza 
bestaan samen 100 jaar
Uitgeest - 1961 was het jaar dat 
beide winkels hun deuren open-
den. Bakkum & Krook in Uit-
geest aan de Hogeweg en Smits 
in Haarlem-Noord. Beide za-
ken groeiden uit tot mooie on-
dernemingen en maakten de af-
gelopen 50 jaar een zeer goede 
naam in hun branche en niet te 
vergeten zeer positieve landelij-
ke bekendheid. Zoals Smits Keu-
kens die werd uitgeroepen tot 
tweede beste keukenzaak van 
Nederland en beste keukenzaak 
van Noord-Holland met vestigin-
gen in Haarlem en Uitgeest.
Twee jaar geleden kwam het 
idee om Smits Keukens Uitgeest 
en Bakkum & Krook onder één 
dak te vestigen. Na een zeer ge-
slaagde en grondige verbouwing 
in het pand aan de Geesterweg  
10 in Uitgeest, zijn de twee be-
drijven vorig jaar bij elkaar inge-
trokken. Als je binnenkomt voel 
je meteen de warme sfeer die 
de prachtige opgestelde keu-
kens en de prachtige badkamers 
en woonvloeren uitademen. Het 
nieuwste van het nieuwste, van 
design tot prachtige landelij-
ke keukens en badkamers; alles 
voldoet aan alle eisen van deze 
tijd. Dat het met de tijd is mee-
gegaan de afgelopen 50 jaar kun 
je merken aan de manier waar-
op de adviseurs de keuken en/
of badkamer met de computer in 
3d uittekenen. Heel mooi!
Er komt veel bij kijken als men 
een nieuwe keuken of badkamer 
heeft gekocht. Zoals het slopen 
en afvoeren, loodgieter en elek-
trawerk, stukadoorswerk en het 
vervangen van wand en vloerte-

gels of vernieuwen van het pla-
fond. Bad & keuken Plaza neemt 
alle zorg uit handen en dat al 
samen 100 jaar. Bij Bad & Keu-
ken Plaza verzorgen ze dan ook 
alle werkzaamheden door een 
team van vakmensen. De plan-
ning is dan heel strak, want zon-
der keuken en/of badkamer kunt 
en wilt u niet al te lang. Kortom 
uw droomkeuken of badkamer 
wordt gerealiseerd in zeer korte 
tijd. Men kan al vanaf 3.000 euro 
een complete keuken of badka-
mer aanschaffen bij Bad & Keu-
ken Plaza, of wat dacht u van uw 
huidige keuken op laten pimpen 
zoals het werkblad vernieuwen 
of het vervangen van de inbou-
wapparatuur wat ook nog een 
forse verlaging in de energiere-
kening oplevert. Uw apparatuur 
kunnen ze tegenwoordig leve-
ren met het “Green Technology 
inside” label, dat wil zeggen dat 
het apparaat zuinig is met ener-
gie en water. De keuken ziet er 
niet alleen weer eigentijds uit, 
maar ìs het daadwerkelijk. 
Omdat de beide bedrijven hun 
verjaardag vieren zijn er nu he-
le leuke acties en aanbiedingen.
Voor meer informatie over keu-
kens, badkamers, woonvloeren 
en sanitair neem een kijkje in de 
showroom of ga naar de website  
www.badenkeukenplaza.nl  Voor 
een uitvoerig gesprek en/of of-
ferte kunt u ook een vrijblijvende 
afspraak maken. Parkeren is gra-
tis en de koffie is vers.
Geesterweg 10, 1911 NB Uit-
geest, Smits Keukens 0251-
311880, Bakkum & Krook 0251-
314750.
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De ideale afslankkuur van Lijntje 88 
Regio - Lijntje 88 bestaat 23 jaar 
en sinds drie jaar is Rosita Tes-
selaar de eigenaresse. Na de 
overname zijn veel dingen het-
zelfde gebleven, omdat Lijntje 
88 bewezen heeft dat het gebo-
den programma om af te vallen 
in groepsverband nog altijd het 
beste werkt. Aanvullend heeft 
Lijntje 88 sinds januari dit jaar 
een Bio HCG-kuur toegevoegd 
aan het aanbod. Rosita ver-
telt: “De Bio HCG-kuur helpt om 
het afslankproces te versnellen. 
In combinatie met het beproef-
de programma van Lijntje 88 is 
dit de sleutel tot afslanksucces. 
Verbluffende en vooral blijven-
de afslankresultaten zorgden er-
voor dat het HCG-dieet één van 
de bekendste diëten werd. Nu, 
dankzij geavanceerde computer-
technologie, is het mogelijk om 
net zulke geweldige resultaten 

te behalen als met de originele 
HCG afslankkuur, maar dan ge-
heel hormoonvrij! Een uitgebreid 
pakket met 24 ampullen, 24 ta-
bletten vitamine B12, een duide-
lijke handleiding, dieetadvies en 
extra tips zorgt voor een afslank-
kuur die ideaal te volgen is, met 
uiteraard altijd de steun en ze-
kerheid van het Lijntje88-team 
op de achtergrond.” 

Nu met gratis vitamine B12 
Maak het afslanken nog eenvou-
diger en doeltreffender dankzij 
de dagelijks in te nemen vitami-
ne B12 die men nu bij elke HCG 
Oral® kuur gratis ontvangt. 
De voordelen van HCG Oral op 
een rijtje: 8-12% gewichtsafna-
me per kuur, geen hormonen, 
geen injecties, eenvoudig te vol-
gen, bijbehorend smakelijk dieet, 
verantwoord en blijvend afslan-

ken, geen honger, geen jojo-ef-
fect, geen bijwerkingen, 
en geen recept nodig. Kijk voor 
meer informatie op www.lijn-
tje88.nl of bel 0251-234490/06-
41459528.

Project ‘V(l)akwerk’
Regio - Voor het project ‘V(l)ak-
werk’ zijn de kinderen van basis-
school de Zevensprong (ZML) in 
Beverwijk onder begeleiding van 
kunstenaar Jaap Velserboer in-
tensief bezig geweest met aller-
lei druk- en stempeltechnieken. 
De projectlessen zijn gebun-
deld in een praktische handlei-
ding. De handleiding is een ver-
volg op ‘Zoek de Ruimte’, wer-

ken met beeldende kunst. Het 
is voor iedereen die houdt van 
werken met creatieve materia-
len. In het boekje staan veel fo-
to’s en tekeningen die het wer-
ken met diverse druk- en stem-
peltechnieken duidelijk maken. 
Het boekje is te koop bij Laan, 
Boek & Kantoor in Castricum en 
via m.levering@dezevensprong-
beverwijk.nl voor 15 euro. Karel Delvoye gast bij 

de 100 van Castricum
Castricum- In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Karel Delvoye uit Castri-
cum te gast. Delvoye is sportfo-
tograaf van beroep met als spe-
cialisatie voetbal, atletiek en 
schaatsen. 

Hij heeft gefotografeerd op di-
verse grote evenementen zoals 
het WK voetbal en het WK at-
letiek. Zijn foto’s worden gepu-
bliceerd in de landelijke dag-
bladen, zoals De Telegraaf, en 

sporttijdschriften waaronder 
Voetbal International. 

Presentator Peter van Raalte 
neemt met Delvoye de vele his-
torische sportmomenten door 
die hij van zeer nabij heeft mee-
gemaakt. 

De uitzending is op donderdag 
17 november van 21.00 tot 22.00 
uur. Herhaling op zondag 20 no-
vember van 12.00 tot 13.00 uur. 
Foto: Combi Loek Anderson.

Kerstexpositie van Toon-
beeld weer om het jaar
Castricum - Toonbeeld en Fo-
toclub Castricum organiseren al 
jarenlang de kersttentoonstelling 
voor amateurkunstenaars uit de 
regio. Het hoogtepunt hiervan 
lijkt nu voorbij te zijn. Langzaam 
maar zeker liep het aantal deel-
nemers achteruit. Er is beslo-
ten weer terug te gaan naar zo-
als het indertijd begon, dus niet 
meer elk jaar een kersttentoon-

stelling, maar om het jaar. Als 
gevolg van dit besluit gaat de ex-
positie dit jaar niet door. 

Eind december 2012/begin 2013 
wordt het weer georganiseerd. 
Het al gekozen thema ‘Tegen-
stellingen’ blijft staan voor dat 
jaar. Kunstenaars die er al aan 
waren begonnen kunnen hier-
mee gewoon doorgaan.
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Groep 5 van de Visser ‘t Hooftschool.

Groep 6b van de Toermalijn.

Winnende klassen van de 
schoolzwemwedstrijden

Castricum - Na de zomerva-
kantie is in zwembad De Witte 

Brug het schoolzwemmen weer 
begonnen met voornamelijk 

het oefenen en trainen van de 
schoolslag, enkelvoudige rug-
slag en duiken en dat gedeelte 
is afgesloten met de Castricum-
se kampioenschappen school-
zwemmen.

De groepen 5 en 6 hebben tij-
dens de eigen schoolzwemtijd 
hun klassenwedstrijd gezwom-
men, want niet het individuele, 
maar het groepsresultaat was 
belangrijk. In kleine groepjes 
werd zo snel mogelijk een baan 
schoolslag gezwommen. Door 
de strenge jury (de zweminstruc-
teurs) en hulp van de onderwij-
zers zijn de resultaten per groep 
bijgehouden. Iedere leerling 
heeft één keer op tijd gezwom-

men, waarbij de wedstrijd voor 
de hele klas als (h)echte groep 
was, want per groep is de snel-
ste en de minst snelle zwemmer 
genoteerd en opgeteld en dat le-
verde de eindscore per klas.

In de weken voor de herfstva-
kantie hebben alle groepen van 
alle scholen vol enthousias-
me gezwommen, elkaar aange-
moedigd en per groep hun tijd 

neergezet met uiteindelijk twee 
winnende klassen: groep 5 van 
de Visser ‘t Hooftschool zwom 
het snelste van alle groepen 5 
en Toermalijn groep 6b van alle 
groepen 6! 

Als prijs mogen zij met de hele 
klas en natuurlijk samen met de 
juf(fen) of de meester(s) binnen-
kort op een zaterdagmiddag ko-
men vrijzwemmen.

Eregalerij in kantine FCC
Castricum - Opeens kreeg de 
kantine van FC Castricum een 
ander gezicht. Met dank aan 
Lijstenmakerij Ida Bakker. Tij-
dens het feest ‘Op volle toeren’ 

presenteerde voorzitter Martin 
Vaalburg twee fraai ingelijste fo-
to’s van de selectie van vorig jaar 
en die van dit seizoen. Martin 
Vaalburg: “Het bestuur van FC 

Castricum hoopt dat deze feest-
avond het begin van een lange 
traditie gaat worden. 
Louis Jansen werd ook het af-
gelopen jaar gekozen tot ‘Voet-
baller van het Jaar’. Deze prach-
tige lijst met zijn foto zal daar-
om voortaan boven de hoofdin-
gang van onze kantine prijken 
naast de andere twee Voetbal-
lers van het Jaar, Maarten Jurrj-
ens en, jawel, Louis Jansen. De 
afgelopen jaren hebben wij ook 
de Medewerkers van het Jaar 
gekozen. In 2010 waren dat Wil-
lem en Rein Jobse, dit jaar Anne-
mieke en Jan de Nijs. Ook voor 
onze Medewerkers van het Jaar 
wordt in deze kantine een erega-
lerij geopend. Tot slot ons vlag-
genschip. Ook jullie verdienen 
een vaste plaats in jullie erega-
lerij, de eregalerij der kampioe-
nen zullen we maar zeggen. Vo-
rig jaar is het niet gelukt om dat 
te realiseren. Daarom komen wij 
nu nog sterker terug met deze 
twee ingelijste elftalfoto’s.” (Foto: 
Han de Swart).

Vredeburg wint klassie-
ker tegen Oppositie
Limmen - Nadat de traditione-
le massakamp tussen de buur-
verenigingen SV Vredeburg uit 
Limmen en SV Oppositie uit Hei-
loo eerder dit jaar in een spec-
taculaire 10-10 eindigde, werd 
op dinsdag 8 november de ‘klas-
sieker’ gespeeld voor de bonds-
competitie. 

Na een spannende schaakavond 
in Heiloo draaide het uit op een 
fraaie 5-3 overwinning voor Vre-
deburg. Na overwinningen van 
Bob Stolp, Jos Admiraal en Jaap 
Limmen, remises van Niels Ha-
geman en Bert Hollander en ne-
derlagen van Ed Stolp en Harold 
Ebels waren alle ogen gericht op 
de laatste partij, waar Dirk Aaf-
jes met de zwarte stukken zijn 

tegenstander van zich af moest 
houden om de overwinning vei-
lig te stellen. Met hangen en 
wurgen bleef Aafjes overeind 
en noteerde opgelucht het volle 
punt toen zijn tegenstander alle 
bedenktijd had opgebruikt. Door 
deze sterke overwinning voor 
het Limmer achttal, waar de vas-
te eerste-bordspeler Koen Kra-
mer ontbrak, blijft Vredeburg bo-
venin meedraaien in de tweede 
klasse B.

Op vrijdag 11 november werd 
de achtste ronde van de inter-
ne competitie gespeeld. Jeroen 
van Vliet zorgde voor een dave-
rende verrassing door de ster-
ker geachte Jan de Graaf te 
verslaan. Zijn broer Gerard de 

Graaf maakte na een lange pe-
riode van afwezigheid zijn co-
me-back en liet zien het spelletje 
nog steeds te beheersen. Allard 
de Vries werd vlot verslagen. Jos 
Admiraal offerde een pion voor 
een scherpe aanval tegen kop-
loper Bert Hollander, maar deze 
verdedigde nauwkeurig en be-
reikte de remisemarge. Theo Al 
liet Hidde Ebels ontsnappen met 
remise. Na een goed gespeelde 
partij vergreep Al zich aan het 
laatste zwarte pionnetje, waar-
na hij moest constateren dat de 
zwarte koning pat stond.  Peter 
van der Heijdt won een pion van 
Nico Pepping, die daarna lang-
zaam zijn stelling in elkaar zag 
kukelen en een nederlaag moest 
slikken.  
In zijn partij tegen Jan Brantjes 
wist Jeroen Tebbens met zijn b-
pion het promotieveld te berei-
ken. Met een tweede dame was 
het een koud kunstje Brantjes 
mat te zetten.

KNVB selectie voor drie leer-
lingen Jac. P. Thijsse College
Castricum - Drie leerlingen van het Jac. P. Thijsse College zijn gese-
lecteerd voor het interregionaal meisjesteam van de KNVB West 1. De-
ze meiden voetballen in een jongensteam bij hun eigen vereniging én 
een keer per week spelen ze samen in het meisjesteam van de KNVB 
onder de 14. V.l.n.r: Jent Bakker ( FC Limmen), Amber Wuring (Vites-
se ’22) en Sanne van der Velden (de Forresters).

Jörgen Bolten maakt 
dubbelslag bij WIK
Castricum - Door afwezigheid 
van veel leden stond er voor een 
aantal spelers een dubbel pro-
gramma op de lijst. Jörgen pro-
fiteerde hier optimaal van door 
zijn twee partijen, respectieve-
lijk tegen Jaap Rumphorst en 
Cynthia Slinger, met de maxima-
le winst van vier punten winnend 
af te sluiten. Vooral zijn tweede 
partij maakte grote indruk door-
dat hij deze afrondde in 17 beur-
ten. Jaap Frans had tegen Wil-
lem Baltus weer eens een goe-
de avond en mocht na 19 beur-
ten de laatste carambole van de 
te maken 75 laten noteren op 
het wedstrijdformulier. Willem 
liet zich niet onbetuigd, vooral 
na een serie van 29 caramboles 
in de 15e beurt, maar de daden-
drang van Frans was hem toch 

ook te machtig, maar een punt 
was wel zijn beloning. Gerard 
de Zeeuw herstelde zich van zijn 
matige spel van de afgelopen 
twee weken door Frans Lute na 
21 beurten aan de kant te zetten. 
Voor Frans was deze wedstrijd 
een opwarmertje voor zijn twee-
de wedstrijd later op de avond, 
want ook kon hij nog een punt 
bij laten schrijven. In zijn twee-
de partij van de avond liet Frans, 
tegen Peter Vos, zien waartoe 
hij in staat kan zijn. In 18 beur-
ten zette hij Peter aan de kant en 
vier punten rijker. Volle winst van 
vier punten waren er verder voor 
Hein Kitsz tegen Wim van Duin, 
Siem Bakkum tegen Cor Stroet, 
Peter Ent tegen Kees Baars en 
Ferry van Gennip tegen Klaas 
Jongeneel.  
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Castricum - Zondagochtend 20 
november organiseert hengel-
sportvereniging Castricum een 
baarswedstrijd. Het vertrek is 
om 8.15 uur vanaf de Geester-
duinweg. Er wordt gevist in Uit-

Baarswedstrijd

Judoleraar Judoclub Groef- 
sema Nederlands Kampioen

Limmen - Mikos Salminen, ju-
doleraar bij Judoclub Groefsema, 
heeft afgelopen weekend op het 
NK judo in Rotterdam in de klas-

se tot 60 kg het goud gewonnen. 
Mikos klopte in de finale de vijf-
voudig kampioen Jeroen Moo-
ren, die in 2010 EK-brons won. 

De TC Bakkum kampioenen van de jeugd najaarscompetitie laten trots 
het KNLTB-diploma zien. De clubgenootjes, die als tweede eindigden, 
delen in de vreugde.

Zes jeugdteams TC Bakkum 
kampioen in najaarscompetitie
Bakkum - Vorige week vrijdag 
werden maar liefst zes jeugd-
teams van Tennisclub Bakkum 
gehuldigd omdat zij in de na-
jaarscompetitie kampioen zijn 
geworden. Zij ontvingen uit han-
den van de voorzitter van de 
commissie competitietennis, 
Bill Brouwer, een KNLTB-diplo-
ma. Nog eens zes teams wisten 
beslag te leggen op een twee-

de plaats. In totaal deden er vijf-
tien teams mee. Ruim zeventig 
jeugdleden van TC Bakkum de-
den mee aan de najaarscompe-
titie. In zijn speech complimen-
teerde Bill Brouwer alle deelne-
mers voor de groei die zij in hun 
spel hebben laten zien. De extra 
training onder leiding van jeugd-
trainster Marieke Klijn heeft dui-
delijk zijn vruchten afgeworpen.

Vios turnsters in de prijzen
Castricum - Op zondag 13 no-
vember is in Beverwijk de ont-
moetingswedstrijd van de turn-
verenigingen SSS, Tios, Dos, Vi-
os en Toss gehouden. In de Wal-
vis was het een gezellige druk-
te van jongens en meisjes , die 
turnden om de hoogste plaatsen.
In diverse categorieën waren de 
deelneemsters van Vios aanwe-
zig. Bij de meisjes Jong Talent 
behaalde Maud Vixseboxse een 
gouden medaille, mede dank-
zij een prachtige baranisprong 
met de minitrampoline.  Maren-

te van Veenen behaalde brons. 
Haar oudere zus Lisanne mocht 
de zilveren medaille in ontvangst 
nemen bij de meisjes geboren in 
2000. Ook een bronzen medail-
le behaalde Anna van Egmond 
(meisjes geboren 2004). Bij de 
allerjongsten kwam Sophie Wolk 
op de tweede plaats en mocht 
dus ook op het podium plaatsne-
men. Alle deelnemers ontvingen 
bovendien een mooi diploma.
Op de foto: Maud Vixseboxse, 
Marente van Veenen, Lisa Ris, 
Sophie Wolk en Ynger de Winter.

geest, vijf keer 25 minuten. Elk 
baarsje is een punt. Het inleg-
geld voor deze wedstrijd is 3,00 
euro en geldige visdocumenten 
zijn noodzakelijk. Opgeven kan 
tot vrijdag 18 november bij Piet 
Veldt, tel.: 06-55736861 of mail 
naar pietveldt@ziggo.nl.

Met nog anderhalve minuut voor 
de boeg wierp Mikos zijn tegen-
stander half op zijn rug en dit 
bleek het beslissende punt te 
zijn. Mikos haalde eerder in 2007 
het brons en in 2009 het zilver. 

Aankomend weekend staat 
Mikos weer op de mat, dan vindt 
namelijk een groot internationaal 
toernooi in Amsterdam plaats.

Diezelfde avond vond er in Heiloo 
de tweede ronde van de West-
Friese judocompetitie plaats. Bij 
aanvang voerde Judoclub Groef-
sema de ranglijst aan, na afloop 
nog steeds. Van het combinatie-
team Hoebeke/Salamons werd 
met 16-4 gewonnen en van ju-
doclub Kodokan met 12-8. 

FC Castricum ook in de 
wedstrijd op volle toeren

Castricum - Een spectacu-
lair optreden tegen TOB heeft 
FC Castricum na twee nederla-
gen weer op het juiste spoor ge-
zet. Niels Popping (foto) was de 
grote man bij de thuisploeg met 
maar liefst vijf treffers. Over zijn 
gemiste strafschoppen in de 
voorbije wedstrijden repte nie-
mand meer, want de Castricum 
spits schoot gewoon weer raak. 
Het brengt de 23-jarige aanvaller 
met een totaal van veertien tref-
fers fier aan kop als topscorer in 
de tweede klasse A. De zege was 
een opmaat naar het feest dat de 

Kemper verkeek zich op een 
scherpe voorzet van Thijs Dra-
per en Niels Popping schoot met 
veel gevoel raak, 4-1. Op slag 
van rust kwam nummer vijf op de 
teller, waarbij een belangrijke rol 
was weggelegd voor Ruud Dro-
linga. De ervaren middenvelder 
werd lichtjes aangetikt door TOB 
verdediger Nick Vischer, waarna 
Kemper vanaf elf meter opnieuw 
de ongelijke strijd met Niels Pop-
ping moest aangaan, 5-1. 
Een prachtige vrije trap van Ruud 
Drolinga verraste de complete 
TOB en Thijs Draper profiteerde 
dankbaar, 6-1. Ferry Noordhuis 
wist tweemaal te profiteren van 
slordig verdedigen en Sean En-
geln schoot ook nog raak, 6-4. 
Thijs Draper werd gelanceerd 
en de vijfentwintig jarige vleu-
gelspeler verschalkte Kemper 
voor de zevende maal, 7-4. Een 
vrije trap van Tobias de Koning 
zorgde voor nummer acht en het 
slotakkoord was weer voor Niels 
Popping, 8-4. 

FC Castricum steeg door de 
eclatante zege naar plaats drie 
op de ranglijst. Zaterdag wacht 
koploper Aalsmeer, een ploeg 
met een sterke verdediging en 
een heel goeie spits (Peter Neu-
vel), maar die heeft Castricum 
ook. (foto: Han de Swart).

selectie van FC Castricum zater-
dagavond hield.
Dat Niels Popping niet alleen 
vanaf elf meter kan scoren be-
wees de begenadigde aanvaller 
reeds in de tweede minuut. Thijs 
Draper, bij vlagen ongrijpbaar 
aan de rechterkant, gaf voor bij 
de eerste paal en de Castricum 
spits sloeg genadeloos toe in het 
kleine gaatje dat hem werd ge-
gund, 1-0. Roberto Ortega zette 
Maarten van Duivenvoorde aan 
het werk en uit zijn feilloze voor-
zet schoot Duco de Koning te-
gendraads prachtig binnen, 2-0. 
Na amper een kwartier spelen 
lag nummer drie achter de ar-
me TOB doelman Mathijs Kem-
per. Niels Popping schoot, stoï-
cijns als altijd, binnen 3-0. Fer-
ry Noordhuis, het fenomeen uit 
Tuindorp Oostzaan, liet nog eens 
zien uit welk goed hout hij ge-
sneden is en mikte bekwaam 
van afstand de bal over de ver-
bouwereerde Castricum doel-
man Maruis Jansen, 3-1. Opval-
lend was dat FC Castricum bin-
nen de minuut de marge van drie 
treffers herstelde. TOB Doelman 

Piet Nieuwenhuizen en 
Jaap de Boer ongeslagen
Castricum - Na de eerste speel-
dag van het nieuwe rooster voor 
het algemeen clubkampioen-
schap van biljartvereniging ’t 
Stetje zijn vrijdagavond alleen 
Piet Nieuwenhuizen en Jaap de 
Boer ongeslagen gebleven. De 
overige achttien spelers verlo-
ren of speelden remise. Piet ver-
sloeg eerst Jeroen van de Kerk-
hof in 21 beurten. Tegen Huib 
Moot won hij in 16 beurten 

waardoor 26 punten werden ver-
zameld. Jaap de Boer haalde in 
zijn twee winnende partijen 25 
punten binnen. Hij speelde te-
gen Johan van Venetiën een ge-
weldige partij en won in 14 beur-
ten. Hiermee incasseerde hij 17 
wedstrijdpunten. De tweede par-
tij van Jaap was iets minder. Hij 
won wel van Jeroen van de Kerk-
hof, maar deed dat in 31 beur-
ten en dat leverde hem maar 8 

punten op. Nummer een op de 
ranglijst is Siem Groentjes die 
won van Jos Hes in 16 beurten. 
Hij speelde remise tegen Cees 
Brouwer in 20 beurten waardoor 
Siem totaal 27 punten binnen-
haalde. 
Er was nog een uitstekende par-
tij van Jan van de Kerkhof tegen 
Harm Regts. Jan won deze partij 
in 14 beurten en scoorde 17 pun-
ten. Later verloor Jan van Johan 
van Venetiën in 21 beurten, maar 
het leverde Jan wel 9 punten op. 
Samen met Piet Nieuwenhuizen 
neemt hij nu de tweede plaats 
in met voor beiden 26 wedstrijd-
punten.
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D66 start politiek café
Castricum - D66 afdeling Cas-
tricum start met een politiek ca-
fé op vrijdag 18 november vanaf 
19.30 uur in de Vredeburgin Lim-
men. Het doel van het café is de 
lokale politiek meer toegankelijk 
te maken en om inwoners meer 
gelegenheid te geven elkaar te 
spreken over wat er leeft in de 
gemeente en in de regio. Bij het 
politiek café zijn ook steeds lo-
kale politici aanwezig en vaak 
ook bestuurders uit de landelij-

ke politiek. Het politiek café vindt 
regelmatig plaats, afwisselend in 
één van de kernen Castricum, 
Limmen, Akersloot en De Wou-
de. Het eerste café wordt 18 no-
vember om 20.00 uur geopend 
door Alexander Pechtold en Ma-
riska El Ouni. Per bijeenkomst is 
er een thema waarover korte in-
leidingen gegeven worden door 
een of twee spreker. Tijd en aan-
dacht is er vooral voor contact en 
de onderlinge discussie.

Alexander Pechtold en Mariska El Ouni.

‘CKenG is goed bezig’
Toen de voormalige ‘oppositiepartij’ CKenG tijdens de laatste verkie-
zingen succesvol bleek met het verwerven van stemmen, werd er best 
hier en daar een wenkbrauw gefronst of deze partij ook in staat was 
‘mee te denken en mee te beslissen’. Vriend en vijand kunnen nu zeg-
gen dat de mensen die deze partij vormen heel goed in staat zijn van-
uit een nuttige en richtinggevende visie te komen met goede voorstel-
len voor verbetering van het bestuur van Castricum. Een bewijs hier-
voor is de tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen moties. Niet 
alleen zijn bijna alle eigen moties ingediend door CKenG aangenomen. 
Ook de moties die samen met de coalitiepartners zijn ingediend kwa-
men er ongeschonden door. En dat met instemming van een meerder-
heid van de raad. Allereerst is er door Linda Hes een motie ingediend 
om te stoppen met de raadsnotulen. Notuleren wordt als te duur ge-
zien. De werkgroep digitalisering gaat nu onderzoeken of er alternatie-
ve kostenbesparende mogelijkheden zijn. Divera Borsboom bracht een 
motie in om een extra sociale werkplek voor iemand met een beper-
king te creëren in het gemeentehuis. Ook deze motie haalde het. De 
motie van Linda Hes over het doen van een verkeersexamen is aange-
houden. Dit omdat wethouder Bert Meijer, ook van CKenG, heeft toe-
gezegd dat de provincie fi nanciële dekking kan bieden voor dit exa-
men. Ook gaat de wethouder in overleg met de  VVN, de fi etsersbond, 
politie en de basisscholen om een structurele oplossing te vinden voor 
het verkeersexamen. Samen met andere partijen werden er ook mo-
ties ingediend. Ook deze haalden de eindstreep. Bijvoorbeeld het ver-
zoek om kleine subsidies in 2012 niet af te bouwen. Samen met de 
VVD verzocht  CKenG om eerst een inventarisatie te maken van alle 
huidige subsidies op sociaal, cultureel, sport en maatschappelijk ge-
bied. Als dat duidelijk is kan de raad daarna nieuw beleid ontwikkelen. 
Ook de motie van CKenG, VVD, CDA, D’66 en GDB Castricum aan-
gaande een verhoging van de reductie afvalstoffenheffi ng van 6,6% 
naar 10% haalde het unaniem. De motie om meer strandtoezicht te 
realiseren was in eerste instantie van CKenG afkomstig, en werd door 
de coalitiepartners en de VrijLijst ingediend. Ook deze motie haalde 
de eindstreep. Groot succes voor CKenG is dat in de raadsvergade-
ring het door wethouder Bert Meijer ingebrachte voorstel tot integratie 
van peuterspeelzaal de Peuterbeuk in basisschool Rembrandt ook ak-
koord was. CKenG heeft laten zien aan bewoners van onze gemeen-
te dat zij streeft naar openheid en transparantie. Dat er een duidelijke 
visie is op besturen en dat ook belangrijke locale sociale aspecten de 
partij na aan het hart liggen. 
Linda Hes, Divera Borsboom, Willem Veldt en Roel Beems.

Castricum en Bak-
kum tijdens WO II
Castricum - John Heideman 
heeft een boek geschreven over 
de gebeurtenissen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Castri-
cum en Bakkum. 
Het gaat om  deel een, de peri-
ode van 1939 tot 1942. Het boek 
wordt gepresenteerd op zon-
dag 27 november bij boekhan-
del Laan. 
Het eerste exemplaar wordt 
overhandigd aan burgemees-
ter Toon Mans. Daarna is het te 
koop voor 22.50 euro in de boek-
handel.  

Start van nieuwe vakcollege-
opleiding bij PCC Ooterhout
Regio - Na de succesvolle intro-
ductie van het Vakcollege Tech-
niek in 2009, gaat PCC Ooster-
hout in Alkmaar per augustus 
2012 ook de opleiding Vakcolle-
ge Mens & Dienstverlenen aan-
bieden. Deze sterk praktijkge-
richte opleiding is bedoeld voor 
leerlingen van groep 8 met een 
vmbo-advies, die nu al weten dat 
ze later ‘iets met mensen’ wil-
len doen. Het Vakcollege Mens 
& Dienstverlenen leidt leerlin-
gen gericht op voor bijvoorbeeld 
een baan in een ziekenhuis of 
verpleeghuis, voor een carriè-
re in de horeca, bij een bedrijf of 
in een winkel. Doordat de leer-
lingen vanaf de allereerste les-
dag voor 30% aan de slag gaan 
met praktijkgerelateerde vakken, 
ontdekken ze snel hun talenten 
en belangstellingsrichting.
Vestigingsdirecteur Johan Dek-
ker is, net als zijn docententeam,  
enthousiast over het Vakcollege-
concept: “In ons eerder gestar-

te Vakcollege Techniek merken 
we dat juist door die grote prak-
tijkcomponent vanaf de aanvang 
van de opleiding, meteen een 
wereld voor de leerlingen open 
gaat. Het is fantastisch om te 
zien hoe ze relatief snel een be-
roepstrots ontwikkelen, terwijl ze 
gericht aan hun eigen toekomst 
werken.” 

De opleiding, volgens een lande-
lijk concept waaraan slechts en-
kele tientallen scholen mogen 
deelnemen, is een speciale door-
lopende vmbo/mbo-leerlijn die 
na zes jaar wordt afgesloten met 
een vmbo- én een mbo-diploma. 
Dankzij nauwe samenwerking 
met werkgevers in de regio ge-
durende de hele opleiding, star-
ten de geslaagden hun carriè-
re als gekwalifi ceerde vakmen-
sen met meteen al een fl inke do-
sis praktijkervaring. De verwach-
ting is dat het Vakcollege Mens 
& Dienstverlenen een positieve 

bijdrage zal leveren aan het op-
lossen van de problematiek rond 
de tekorten op de regionale ar-
beidsmarkt in de sectoren zorg, 
welzijn en dienstverlening.

Leerlingen met een vmbo-ad-
vies kunnen kennismaken met 
de twee vakcollege-opleidingen 
van het PCC tijdens de Gouden-
HandjesDag op woensdag 7 de-
cember om 13.00 uur op PCC 
Oosterhout, Vondelstraat 41 
in Alkmaar. Vooraf aanmelden 
hiervoor is gewenst (via www.
pcc.nu). 

Uitgeest - Woensdag rond 23.45 
uur kwam er een melding bin-
nen dat een onbekende man 
zich verdacht ophield bij gepar-
keerde auto’s aan de Kleis. De 
man zou met autoportieren aan 
het rommelen zijn. Dankzij het 
doorgeven van een duidelijk sig-
nalement konden politiemen-
sen korte tijd later een 35-jari-
ge man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats aanhouden op de 
Assum. De man is overgebracht 
naar een politiebureau voor ver-
hoor en de politie doet nader on-
derzoek. 

Aangehouden

Expositie in De Verfschuur
Uitgeest - In de weekenden van 
19 en 20 november en 26 en 27 
november is er een expositie in 
de Verfschuur van schilderijen 
van de vorig jaar overleden Aga-
tha Westerbos–Van der Bijl.
Het getoonde werk is een com-
binatie van aquarel en olieverf. 
Zelf is zij in de Kuil begonnen 
met aquarelleren. 
In het jaar 2000 is zij op 61-jarige 
leeftijd naar de academie voor 
beeldende kunst in Utrecht ge-

gaan. Daar is zij begonnen met 
de techniek olieverfschilderen. 
Hiermee heeft zij in 2005 haar 
opleiding afgerond.
Vorig jaar is de werkplaats van 
Jan Tiebie omgebouwd voor ver-
schillende activiteiten. Zo wor-
den er yoga-en qigonglessen  en  
workshops  gegeven en nu dus 
voor het eerst een expositie.
Bezoekers zijn welkom van 12.00 
uur tot 17.00 uur op Middelweg 
63 in Uitgeest. 

Uitgeest - Maandag heeft er 
tussen 8.00 en 12.00 uur een 
snelheidscontrole plaatsgevon-
den op de Provincialeweg, rich-
ting A9. Ruim 3.000 voertuigen 
passeerden de controle. Hiervan 
reden er ruim 230 te hard. De 
hoogstgemeten snelheden be-
droegen 143, 126 en 122 kilome-
ter per uur. 

Hardrijders

Uitgeest - Concertpianiste Re-
gina Albrink uit Uitgeest, klari-
nettist Jos Ruiters en cellist Fred 
Pot musiceren op zaterdag 19 
november in de Remonstrantse 

Regina Albrink speelt Brahms
kerk aan het Fnidsen 33-37. Op 
het programma van dit bijzonde-
re concert muziek van Johannes 
Brahms. Aanvang 20.00 uur. Re-
serveren kan via 06-51142883.
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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: 
maandag 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 te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE AlGEMENE zAKEN EN fINANCIEN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare vergadering op donder-
dag 17 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:

- Bespreking derde kwartaalrapportage 2011.
- Voorstel tot het vaststellen van de derde begrotingswijziging 2011.
- Voorstel tot het vaststellen van de geactualiseerde Financiële Verordening Uitgeest.
- Voorstel tot wijziging van de Legesverordening 2012 en Tarieventabel.
- Voorstel tot beëindiging voorziening reorganisatiekosten en tot het vormen van een voor-
ziening personele kosten.
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet op grond van het programma en 
overzicht onderwijs 2012.
- Voorstel tot het vaststellen van de tarieven voor 2012 voor het gebruik van de gemeen-
telijke binnen- en buitensportaccommodaties. 

VERGADERING wElstANDsCOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 21 november 2011 de bouwplannen van 
de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouwplannen ligt vanaf donder-
dag 17 november 2011 ter inzage bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage 
in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie 
over welstandszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. 
Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

INlOOPAVOND BEstEMMINGsPlAN wONEN NOORD EN CENtRuM OP 29 NOVEMBER
De gemeente Uitgeest is bezig met de voorbereiding van het bestemmingsplan Wonen 
Noord en Centrum. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeente alle 
bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 te actualiseren. Wonen Noord en Centrum maakt 
onderdeel uit van deze actualisatie. Het plangebied omvat globaal het stationsgebied, het 
sportpark, De Koog, Kom en de zuidzijde van de Meldijk/Sluisbuurt.
Het betreft een consoliderend bestemmingsplan. Bestaande rechten worden grotendeels 
overgenomen. Huidig beleid en nieuwe wet- en regelgeving worden eveneens verwerkt. Er 
worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Ontwikkelingsplannen waarvoor 
een planologische procedure reeds is doorlopen zijn wel opgenomen in het bestemmings-
plan. Inloopavond: Op 29 november 2011 is er van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloop-
avond in de raadzaal van het gemeentehuis Uitgeest. Tijdens deze avond kunt u uw vragen 
stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente Uitgeest en het plan inzien. Tevens heeft 
u tijdens deze avond de mogelijkheid uw opmerkingen schriftelijk in te dienen. Uw vragen 
en opmerkingen worden meegewogen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. 
Vervolgprocedure: Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan in het 1e kwar-
taal van 2012 voor zes weken ter inzage gelegd. Dit zal bekend worden gemaakt op de 
gemeentelijke website, in de Uitgeester en in de Staatscourant. Gedurende deze termijn 
heeft u de gelegenheid een formele zienswijze in te dienen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steven van Haastrecht onder telefoon-
nummer 0251-361154. 

VERGuNNING INzAMElEN KlEDING
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergunning is verleend voor 
het inzamelen van kleding op basis van artikel 8, lid 1, sub e, jo. artikel 11, lid 1 van de 
Afvalstoffenverordening Uitgeest  aan de onderstaande instanties, met daarachter vermeld 
voor welk tijdvak:
Leger des Heils – 1e  kwartaal 2012
Diabetes Fonds – 2e kwartaal 2012
Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp – 3e kwartaal 2012
Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost-Europa – 4e kwartaal 2012.
 
VERGuNNIEN KANssPElAutOMAtEN
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat een aanwezigheidsvergunning tot het 
hebben van speelautomaten voor het jaar 2012 is verleend aan de onderstaande horeca-
inrichtingen met de daarbij vermelde soort automaat en het aantal.

Café De Bonte Vivant, Middelweg 180, 2 kansspelautomaten
Bierencafé Thijs, Langebuurt 7, 2 kansspelautomaten
Café ‘t Portiertje, Langebuurt 16, 2 kansspelautomaten
Café Buona Sera, Langebuurt 14/Boekdrukkerspad 2, 2 kansspelautomaten
Café De Balken, Middelweg 13, 2 kansspelautomaten
Bob’s Saloon/Planet Bob’s, Westerwerf 1, 2 kansspelautomaten
Partycentrum Uitgeest, Westerwerf 1,  2 kansspelautomaten
Bob’s Last Resort, Westerwerf 3, 2 kansspelautomaten

COllECtEVERGuNNING
Burgemeester en Wethouders van Uitgeest maken bekend dat er vergunning is verleend 
aan het Nationaal Epilepsie Fonds om van 4 t/m 9 juni 2012 een collecte te houden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een be-
zwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridische Zaken. Belanghebbenden kunnen 
tegen bovenstaande verleende vergunningen een bezwaarschrift indienen binnen zes we-
ken na de bekendmaking.

VERORDENINGEN 2012 tER INzAGE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend, dat in een open-
baar register zijn opgenomen, en met ingang van vandaag bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis, Middelweg 28, Uitgeest, voor een ieder ter lezing zijn neergelegd de be-
sluiten van de Gemeenteraad, d.d. 3 november 2011, met betrekking tot de volgende 
verordeningen (met raadsbesluitnummer):

Verordening onroerende-zaakbelastingen Uitgeest 2012 R2011.0063
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Uitgeest 2012  R2011.0064
Legesverordening Uitgeest 2012  R2011.0065
Verordening afvalstoffenheffing Uitgeest 2012  R2011.0066
Verordening hondenbelasting Uitgeest 2012  R2011.0067
Verordening rioolheffing Uitgeest 2012  R2011.0068
Verordening forensenbelasting Uitgeest 2012  R2011.0069
Verordening toeristenbelasting Uitgeest 2012  R2011.0070
Verordening Precariobelasting Uitgeest 2012  R2011.0071
Verordening lijkbezorgingsrechten Uitgeest 2012  R2011.0072
Verordening Marktgeld Uitgeest 2012  R2011.0073

Bovengenoemde verordeningen worden gepubliceerd op http://uitgeest.verordeningbe-
heerder.com en op www.overheid.nl. 
De verordeningen treden in werking op 17 november 2011; de datum van ingang van de 
heffing is 1 januari 2012. 
Alle verordeningen liggen vanaf heden gedurende twaalf weken ter inzage bij de publieks-
balie van de gemeente Uitgeest. Tegen betaling van de kosten is voor eenieder een af-
schrift verkrijgbaar.

In verband met het bovenstaande worden de onderstaande verordeningen per 1 januari 
2012 ingetrokken:
Verordening forensenbelasting Uitgeest 2011
Verordening hondenbelasting 2011
Legesverordening Uitgeest 2011
Verordening lijkbezorgingsrechten Uitgeest 2011
Verordening Marktgeld Uitgeest 2011
Verordening onroerende-zaakbelastingen Uitgeest 2011 
Verordening Precariobelasting Uitgeest 2011 
Verordening afvalstoffenheffing Uitgeest 2011 
Verordening rioolheffing Uitgeest 2011 
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Uitgeest 2011
Verordening toeristenbelasting Uitgeest 2011

ONtVANGEN AANVRAAG OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum
14-11-2011  OV 2011-155  Kruiskamplaan  Oprichten bouwketen terrein 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
10-11-2011  OV 2011-121 Vrijburglaan 46  Plaatsen dakkapel   
16-11-2011 OV 2011-125  Populierenlaan 33  Maken uitrit   
16-11-2011 OV 2011-133  nabij Lagendijk 8  Aanleggen baggerdepot  
16-11-2011 OV 2011-134  Niesvenstraat 16 Plaatsen vier lichtmasten 
16-11-2011 OV 2011-151  Aan de Kromme Sloot 135  Maken overkapping  

GEwEIGERDE AANVRAAG OMGEVINGsVERGuNNING
Verzenddatum
09-11-2011  OV 2011-109  Middelweg 24  Plaatsen erfafscheiding   

Bezwaarmogelijkheden: tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van 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 een besluit aan de aanvrager. Deze 
datum  hoeft dus niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. 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 voorziening 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 hierover een beslissing is genomen. 




