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Fadozangeres Maria de 
Fátima in De Zwaan 
Uitgeest - Op zaterdag 19 de-
cember organiseert de Zwaan 
Cultureel een uniek concert met 
de internationaal zeer beken-
de fadozangeres Maria de Fáti-
ma. De theatervoorstelling heet 
Memorias, genoemd naar de ti-

tel van haar nieuwe album. Ma-
ria wordt begeleid door een in-
ternationaal samengestelde mu-
zikantengroep. Toegangskaarten 
voor deze voorstelling zijn ver-
krijgbaar bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 te Uitgeest. 

Eerste wooncomplex begeleid 
wonen voor jongeren Uitgeest
Uitgeest - De provincie Noord-
Holland heeft de Stichting Woon-
groep Uitgeest een subsidie van 
98.500 euro toegekend. Hiermee 
wordt een kleinschalige woon-
voorziening gerealiseerd in het 
centrum van Uitgeest, speciaal 
voor jongeren die toe zijn aan 
zelfstandig wonen, maar daarbij 
ondersteuning nodig hebben. In 
Uitgeest is dit project de eerste 
in zijn soort. 

Het gaat om een kleinschalige 
woonvoorziening in het centrum 
van Uitgeest op de Dr. Brug-
manstraat voor circa tien jon-
geren die toe zijn aan zelfstan-
dig wonen, maar (nog) niet he-
lemaal op eigen benen kunnen 

staan. Het is gericht op jonge-
ren tussen de twintig en de veer-
tig jaar, die door een licht ver-
standelijke beperking, autisme 
of doordat ze emotioneel kwets-
baar zijn, moeite hebben met het 
leggen van contacten en daar-
door in een sociaal isolement ra-
ken. Rob Meerhof, gedeputeerde 
Zorg en Welzijn: “De provincie 
vindt het belangrijk dat er naast 
reguliere instellingen ook klein-
schalige alternatieven zijn. Dat is 
één van de peilers van ons zorg-
beleid. 

Dit project is daar een mooi 
voorbeeld van. Het biedt men-
sen uit een kwetsbare groep een 
huiselijke, veilige omgeving waar 

zij zich thuis kunnen voelen en 
menselijk contact centraal staat.” 
De provincie trekt in de periode 
2009 – 2012 twee miljoen euro 
uit voor kleinschalige woonvor-
men. Vanaf 1 december kunnen 
er weer subsidieaanvragen wor-
den ingediend. Inmiddels heb-
ben zich al meerdere enthousias-
te jongeren aangemeld bij Stich-
ting Woongroep Uitgeest, de ini-
tiatiefnemer van dit project. Naar 
verwachting zullen de eerste jon-
geren eind 2011 hun intrek ne-
men in het wooncomplex. 

Uitgeest - In de nacht van 20 
op 21 november is extra toezicht 
gehouden in Heemskerk en Uit-
geest op het gedrag van uitgaan-
ders in het kader van het project 
Wakkere Ouders. Tien jeugdi-
gen werden bekeurd omdat zij 
met alcoholhoudende drank op 
straat waren. Veertig kregen er 
een bekeuring omdat hun fiets-
verlichting niet goed werkte, vijf 

Project Wakkere Ouders in actie
kregen er een bekeuring omdat 
zij in het wild plasten, één om-
dat hij een agent beledigde, één 
voor het negeren van een rood 
verkeerslicht, en twee werden op 
heterdaad aangehouden bij het 
station toen zij probeerden een 
fiets te stelen. Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
09-11-2009: Senna Noah, zoon 
van D.J. Doggenaar, geboren te 
Alkmaar. 13-11-2009: Bram Bou-
dewijn, zoon van S.B. Rote en T. 
van Dijk, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
15-11-2009: Dylan Johannes Ni-
colaas, zoon van R.P.N. Jonker 
en P.M. de Koning, geboren te 
Beverwijk.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
12-11-2009: Louwe, Aron A.C.J. 
en van Buschbach, Karin, bei-
den wonende te Castricum. 17-
11-2009: Vellekoop, Martinus J. 

en Bakkum, Catharina M., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
11-11-2009: Grewer, Johannes 
M., oud 79 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd met F. Hei-
bloem. 12-11-2009: Beumer, Ma-
ria T., oud 81 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
C.J. van der Himst. 19-11-2009: 
Zoontjes, Geertrudus A.M., oud 
52 jaar, gehuwd met A.W.M. de 
Wolf, overleden te Castricum.
Wonende te Beemster:
15-11-2009: Buijs, Jan, oud 88 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met M.C. Schermer.

Overval op horecaman, 
politie zoekt getuigen
Castricum - Zondag is de 38-
jarige eigenaar van enkele ho-
recagelegenheden om 6.00 uur 
overvallen aan de Laan van Al-
bertshoeve door twee onbe-
kend gebleven mannen. De man 
werd bedreigd met een vuurwa-
pen en een knuppel en moest 
de dagopbrengst van zijn bedrij-
ven afgeven. Hij kreeg een klap 
met de knuppel tegen zijn hoofd 
waardoor hij viel en zijn dagop-
brengst los moest laten.
De daders verdwenen met de buit 

in een auto over de Dorpsstraat 
in de richting van Heemskerk. 
Daar trof de politie de vluchtauto 
later op straat aan. Het voertuig 
is voor nader onderzoek in be-
slag genomen. De daders waren 
in het donker gekleed en droe-
gen bivakmutsen. Ze waren 1,80 
tot 1,85 meter lang.
Getuigen van de overval of men-
sen die informatie hebben die 
naar de daders kan leiden, bel-
len de politie in Castricum via 
0900-8844.

Nog een kans om naar 
pietentoneelstuk te kijken
Castricum - In Heemskerk, 
Akersloot en Castricum hebben 
zwarte pietjes en spelers van  de 
toneelgroepen Forento en Pan-
cratius het toneelstuk ‘zwarte 
pietjes in de TopTalentshow’ ge-
speeld. Komend weekend gaan 
ze nog naar Heiloo en Limmen. 
Een echt feest met acts en zang 
en dans. Dit alles verpakt in een 
toneelstuk. Volle zalen met kin-
deren die hebben genoten van 
twee pietjes in paashazenpak-
ken of als brandweerman. Het 
verhaal speelt zich af bij Greet 
Verkleedt, dus aan verkleed-

kleren geen gebrek. Greet Ver-
kleedt presenteert de show en 
probeert de ruziënde juryleden 
uit elkaar te houden. Alle rollen 
worden met veel vaart en over-
tuiging gespeeld. Kortom, een 
uurtje plezier voor de kinderen 
maar ook de ouders en grootou-
ders genoten zichtbaar. Er is nog 
een kans om van dit sprankelen-
de toneelstuk te genieten. Zon-
dag 29 november spelen ze hun 
laatste voorstelling in Limmen in 
de Burgerij. Aanvang 14.00 uur. 
Entree; 3 euro, kaartjes aan de 
zaal. Zie ook Forento.nl.

Castricum - Zaterdag rond 2.30 
uur kreeg een horeca-uitbater 
aan de Dorpsstraat enkele klap-
pen van een agressieve dron-

Aanhouding na 
mishandeling

ken klant. Deze 23-jarige man 
uit Castricum was heel verve-
lend en onder invloed van drank 
en drugs. Hij werd door de politie 
aangehouden en ingesloten en 
in de loop van de zaterdag met 
een proces-verbaal wegens mis-
handeling en belediging heen-
gezonden.

Inge van der Heijdt exposeert
Limmen - Bij Johwin Slaapcom-
fort, Rijksweg 127 in Limmen is 
een expositie van aquarellen tot 
olieverfschilderijen te zien van 
Inge van der Heijdt. Inge schil-
dert al vele jaren, bij Perspec-
tief te Castricum, de Vrije Aca-
demie Leeuwenburg te Amster-
dam, IBIS Kunstcentrum te Alk-
maar. 
Ook is ze actief bij de Castri-
cumse kunstgroep K=ME, die 
onlangs haar tienjarig bestaan 
heeft gevierd. Ze exposeert re-
gelmatig in Nederland, als ook in 
Oostenrijk, Zwitserland en Hon-
garije.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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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 Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Storm Verkeersopleidingen 
ook voor praktijkles brommer!
Castricum - Het is sinds de op-
richting van het bedrijf vijf jaar 
geleden een vertrouwd beeld ge-
worden op straat; de verschillen-
de lesauto’s van Storm Verkeers-
opleidingen. Aan dit beeld wordt 
binnenkort iets nieuws toege-
voegd; de lesbrommers! Op 1 
januari 2010 wordt het theorie-
examen voor de brommer uitge-
breid met een praktijkexamen.
Storm Verkeersopleidingen is er 
al helemaal klaar voor: “Ons wa-
genpark is uitgebreid met les-
brommers. De cursisten rijden 
onder begeleiding van de in-
structeur. Met een zendertje 
houden ze contact met elkaar; 
een volwaardige constructie die 
vergelijkbaar is met motorrijles. 
Na een dag lessen wordt de vol-
gende dag examen gedaan.” Een 
praktijkles kan pas worden ge-
volgd als het bromfiets theorie-
examen is behaald. Ook de the-
orielessen voor brommer, motor 
en auto worden door Storm ver-
zorgd. Storm Verkeersopleidin-
gen is een groeiend bedrijf met 
ervaren instructeurs. Er wordt 
gereden met verschillende type 
auto’s voor ieder iets wils. Storm 

biedt naast reguliere autorijles-
sen, spoedopleidingen aan in 
verschillende varianten. “Ik raad 
de mensen altijd aan om eerst 
een proefles te nemen. Dan kan 
bekeken worden welke variant 
het meest geschikt is.” De E ach-
ter B-opleiding, de personenwa-
gen met een aanhangwagen van 
zes meter, kan in één dag wor-
den behaald. 
‘Bedankt Rogier en Joas, jul-
lie hebben me echt goed gehol-
pen! Dit was precies wat ik nodig 
had.’ Dat zegt Kim in het gasten-
boek op de website van Storm. 
En: ‘Prima rijschool, zeker aan 
te raden. In een keer geslaagd, 
dank jullie wel voor de goede rij-
lessen’, aldus Patrick. 

Rogier: “Ik denk dat we het suc-
ces te danken hebben aan de 
persoonlijke aanpak. We denken 
met onze cursisten mee en zijn 
vooral heel klantvriendelijk. Zo 
hebben we een systeem inge-
voerd waarbij de cursist na tien 
lessen met een andere instruc-
teur op pad gaat om zich nog 
beter voor te bereiden op het 
praktijkexamen. Daarnaast bie-
den wij ze een eigen proefexa-
men aan.” Dat werpt zijn vruch-
ten af. Op de site van CBR is te 
zien dat de autorijschool een re-
latief hoog slagingspercentage 
heeft. 
Kijk voor meer informatie op 
www.rijschoolcastricum.nl of bel 
06-42724254. 

Vakcollege Techniek 
feestelijk geopend
Regio - Op PCC Oosterhout in 
Alkmaar vond woensdag 18 no-
vember de feestelijke opening 
plaats van de nieuwe techniek-
opleiding Vakcollege Techniek. 
De leerlingen presenteerden er 
trots hun zelf ontworpen en ge-
bouwde milieuvriendelijke ap-
paratuur. Enkele tientallen ze-
nuwachtige Vakcollege-leerlin-
gen bevolkten deze dag de hal 
van de school. Ze zijn nog maar 
net begonnen aan hun opleiding 
en hebben zelf hun ouders, maar 
ook hun leerkrachten van groep 
8 uitgenodigd om te komen kij-
ken naar de milieuvriendelijke 
apparaten die ze hebben opge-
steld. Max Vaandrager en Vic-
tor Kaandorp demonstreerden 
trots hoe ze door middel van kou 
en warmte plus een aantal pel-
tierelementen een windmolen-
tje in beweging zetten. Loek Im-
mink  vertelde hoe het komt dat 
de in hun metalen schotel opge-

vangen zonnestralen - voor deze 
gelegenheid vervangen door een 
bouwlamp – reflecteren op een 
pannetje, waardoor de knak-
worstjes daarin worden opge-
warmd. Er mocht geproefd wor-
den! Later die middag was het 
brugklasleerling Loek Wellink uit 
Limmen die de volle zaal met ge-
nodigden uitlegde waarom tech-
niek voor hem zo belangrijk is: 
,,Ik ben echt altijd met techniek 
bezig, zelfs als ik ’s avonds naar 
bed ga!” Ruim honderd vertegen-
woordigers vanuit het bedrijfsle-
ven, leerkrachten van basisscho-
len en ouders woonden de offici-
ele opening bij. PCC Oosterhout 
is in de regio Alkmaar de eni-
ge school die de opleiding Vak-
college Techniek aanbiedt. Het 
is een zesjarige vmbo/mbo-op-
leidingscombinatie die speciaal 
is bedoeld voor leerlingen die in 
groep 8 al weten dat ze de tech-
niek in willen. 

Timmerbedrijf G. Duin voor 
alle klussen in en om huis 
Castricum - Bouwplannen of 
zijn de ramen, het glas, de deu-
ren en/of kozijnen aan vervan-
ging  toe? Timmerbedrijf G. Duin 
is van alle markten thuis. Gerard 
Duin heeft een jarenlange er-
varing met allerlei soorten tim-
merklussen in en rond het huis. 
Hij vertelt: “Ons bedrijf is niet 
alleen gespecialiseerd in aller-
lei timmerwerk, maar ook in het 
plaatsen van glas. Bovendien 
kunnen wij een ontwerpbouw-
aanvraag en constructiebereke-
ningen voor de klant verzorgen. 
Het is bovendien mogelijk om 
subsidie te ontvangen op isola-
tie van de woning; denk dan aan 
glas-, gevel- en dakisolatie.” 

Programma 26 nov t/m 2 dec 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag 16.30 & 20.00 uur 
maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
woensdag 20.00 uur 

“Komt een vrouw bij de Dokter
vrijdag 21.30 uur 

zaterdag 16.00 uur & 21.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur
“Terug naar de Kust”

donderdag 20.00 uur 
zondag 20.00 uur 
“Millennium”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.30 uur

woensdag 20.00 uur 
“A Christmas Carol 3D”

zaterdag 13.00 uur
zondag 13.30 uur woensdag 14.00 uur

“UP 3D” (NL)
zaterdag 13.00 & 16.00 uur 
zondag 11.00 & 13.30 uur

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en de

Verdwenen Pakjesboot”
zondag 11.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

“Mendelssohn Gala Concert” 

Mendelssohn Gala Concert
In 2009 vierden muziekliefhebber 
overal ter wereld de 200e verjaar-
dag van Felix Mendelssohn Bar-
tholdy, een van de belangrijkste 
artiesten van de de 19e eeuw. De 
stad Leipzig viert haar beroem-
de bewoner met een feeste-
lijk Gala Concert vanuit het Ge-
wandhaus. Het Gewandhausor-

chester en sterpianist Lang Lang 
brengen onder leiding van muzi-
kaal directeur en dirigent Ricca-
rdo Chailly, een fantastisch pro-
gramma. Donateurs van Iskra 
en abonnementhouders van de 
VUcas-film kunnen korting krij-
gen. Kijk voor meer informatie op  
www.corsobioscoop.nl.

Stijn houdt van het leven en het 
leven houdt van hem. Dat hij af 
en toe van andere vrouwen ge-
niet, hoeft zijn Carmen niet te 
weten. En bovendien, zijn hart is 
van Carmen, dus wat maakt het 
uit. Maar dan; borstkanker. Zijn 
wereld stort in. Carmen en Stijn 
komen terecht in een rollercoas-
ter van ziekenhuis in, ziekenhuis 
uit, chemokuren en bestraling. 

Komt een vrouw bij de dokter
Stijn vlucht in drank, drugs en 
uitgaan. En dan is er Roos. Zo-
maar. Ze wordt zijn kankervrije 
oase, waar hij de kilte van thuis 
even kan vergeten. Wat hij nooit 
voor mogelijk had gehouden, 
gebeurt; hij wordt verliefd. Ver-
slaafd zelfs, aan Roos. Zijn leven 
wordt een chaos, zijn vrouw gaat 
dood. Stijn moet nú een keuze 
maken.

Voor dubbelglassubsidie komen 
woningen van vóór 1995 in aan-
merking. Ook met gevel- of dak-
isolatie kan men veel geld be-
sparen op de energiekosten. Het 
verhoogt ook het wooncomfort; 
geen koude buitenmuren meer 
en minder geluidsoverlast. Vaak 
kan er een subsidie verkregen 
worden op dakisolatie. Dit omdat 
dit uit milieu oogpunt grote be-
sparingen kan opleveren. 
Gerard: “Het hangt van uw per-
soonlijke situatie af of het ver-
standig is om te isoleren en wel-
ke isolatiewijze dan het beste re-
sultaat oplevert. Vraag daarom 
gratis advies op maat.” Bel tel.: 
06-53302440. 
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Bieden op Yasmine voor goede doel

Castricum - Op zaterdag 28 no-
vember wordt het schilderij ‘Yas-
mine’ geveild, een werk van Hans 
Goedhart. De opbrengst hier-
van is bestemd voor de Stich-
ting ‘Adopteer een Vroedvrouw’, 
een initiatief van de Castricumse 
vroedvrouw Roos Ament. 
De expositie, waar het schilde-
rij onderdeel van uitmaakt, wordt 
die dag om 15.00 uur door Roos 
geopend in expositieruimte van 
Dina Kikkert, bekend als het Por-
celeyn Huys. Iedereen kan nu al 
een schriftelijk bod uitbrengen 

op het schilderij. Roos vertelt: “In 
Ethiopië overlijdt momenteel één 
op de 22 vrouwen aan de ge-
volgen van een zwangerschap 
of bevalling. Onze stichting leidt 
locale vroedvrouwen op om de 
sterfte onder kraamvrouwen te-
rug te dringen. We verstrekken 
studiebeurzen aan leerling ver-
pleegkundigen/vroedvrouwen 
ter plekke om zo meer getraind 
gezondheidspersoneel dichter 
bij moeders en kinderen te bren-
gen. Daarnaast streven we naar 
het vergroten van de bewust-

wording door het verspreiden 
van informatiemateriaal en het 
geven van voorlichting over het 
onderwerp moedersterfte.”
Wie ook wil helpen de sterf-
te onder kraamvrouwen terug 
te dringen stort een bedrag op 
Triodosbankrekeningnummer 
39.03.24.280. De expositie is ge-
opend tot 10 januari en te be-
zoeken op vrijdag van 16.00 tot 
20.00 uur en op zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. Het 
adres is Kennemerstraatweg 115 
in Heiloo.  

Schade na buitenbrand
Castricum - Maandagmorgen 
rond 2.40 uur werd de brand-
weer van Castricum gealar-
meerd voor een schuurbrand op 
de hoek van de Dorpsstraat en 
Torenstraat. Er stonden een gro-
te hoeveelheid plastic kratten en 
andere materialen in brand en 
het vuur dreigde naar binnen te 
slaan. De brandweer kon dit tij-
dig voorkomen.
De brandweer wekte bij voor-

zorg de bewoners van de boven-
woningen. Twee winkels  en een 
bovenwoning liepen lichte rook-
schade op. 

Na circa anderhalf uur kon de 
brandweer terug naar de ka-
zerne. De schade wordt door 
de brandweer geschat op cir-
ca 15.000 euro. Er volgt een on-
derzoek naar de oorzaak van de 
brand. (Foto: Giel de Reus)

Jazz in Bakkum
Fred Berkemeijer gastsolist 
bij het Jos van Beest Trio
Bakkum - Hotel Borst vormt 
zondagmiddag 29 november 
vanaf 16.00 uur het decor voor 
Jazz in Bakkum. Saxofonist/flui-
tist  Fred Berkemeijer staat cen-
traal. Fred Berkemeijer: studeer-
de aan het Hilversums Conserva-
torium. 
Als uitvoerend musicus werkte 
hij ondermeer met Massada, Cu-
by and the Blizzards, Spargo, Rob 
Hoeke, Jaap Dekker, The Sky-
masters en zangeres Laura Fy-
gi. Ook werkte Fred in de bege-
leidings bands van onder ande-
re René Froger en Billy Preston. 

Sinds 1990 is Fred docent saxo-
foon aan het conservatorium te 
Alkmaar. Hij wordt in Bakkum 
begeleid door het Jos van Beest 
Trio. Fred Berkemeijer en Jos van 
Beest musiceren al vanaf begin 
tachtiger jaren in verschillende 
bezettingen met elkaar. 

Er wordt een mix gespeeld van 
mooie subtiel uitgevoerde Bos-
sa’s, lyrische ballads en swin-
gende ‘up-tempo’s’. Juan Pablo 
Nahar speelt contrabas en Ben 
Schroder neemt plaats achter de 
drums. 

Regio - Connexxion rijdt vanaf 
zondag 13 december een nieu-
we dienstregeling. Lijn 163 krijgt 
een routewijziging. Voortaan 
rijdt de bus van Uitgeest naar 
Alkmaar via Akersloot. Hierdoor 
ontstaat een directe verbinding 
tussen Uitgeest, Akersloot en 
Alkmaar. Kijk voor meer informa-
tie op connexxion.nl of bel 0900 
– 2666399. 

Castricum - De Stichting Maat-
schappelijke Dienstverlening 
Midden Kennemerland organi-
seert in december een asserti-
viteitstraining voor jongens en 
meisjes van 13 tot 16 jaar. Inte-
resse? Bel 0251-229329 of mail 
thoek@madi-mk.nl.

Lefcursus voor 
jongeren 

Castricum - De opbrengst van 
de Alzheimercollecte die in de 
week van 9 tot 14 november is 
gehouden is voor Castricum 
5.993,24 euro  en voor Bakkum 
713.31 euro. 

Opbrengst Alz-
heimer Collecte

Bus voortaan 
via Akersloot 

Jammen in Café Basta
Castricum - De jamsessies die 
elke laatste donderdag van de 
maand plaatsvonden in Café 
Me Tante zijn verhuisd naar Ca-
fé Basta.

De gasten van donderdag 26 no-
vember zijn Vincent Hiemstra 
(gitaar/zang) en Werner Cor-
nand (Bas/zang). Deze man-
nen hebben hun sporen reeds 

verdiend in bands als: Shoreli-
ne, Oscar Benton Bluesband en 
Henk Westbroek.
Iedereen die mee wil spelen 
hoeft alleen zijn instrument mee 
te nemen en zich op de avond 
aan te melden bij Jan Stobbe of 
Bert Baars. 

Castricum - Liefhebbers en ver-
zamelaars van antiek en brocan-
te, serviesgoed, glaswerk, be-

In De Serre stek, linnengoed zijn weer wel-
kom in De Serre. Openingstij-
den vrijdag 27, zaterdag 28, zon-
dag 29 november van 11.00 uur 
tot 16.00 uur. Het adres is Geel-
vinckstraat 6 (achterom) 

Akersloot - Zaterdag 28 no-
vember organiseert AMC Bac-
chus een lezing  over de Super-
bike GSX-R1000 die uitkomt in 
de supersportklasse. De lezing 

Lezing Superbike 
motorclub Bacchus

zal met name dan ook gaan over 
de ontwikkeling, verbetering en 
het testen van de supersnelle 
GSX-R1000 race-motor. De le-
zing wordt gehouden door Suzu-
ki Nederland. 

Vrij entree, aanvang 20.00 uur bij 
bar/café ’t Achterom.

Benefietweekend voor 
‘Fietsen voor Burkina’ 
Limmen - In het najaar van 2010 
gaan 15 fietsers en hun bege-
leiding, onder het motto ‘Fiet-
sen voor Burkina’ een bijzonde-
re en uitdagende sponsorfiets-
tocht houden naar Burkina Faso. 
Voor dit goede doel wordt er een 
benefietweekend georganiseerd 
in de Burgerij te Limmen op 27 
en 28 november. Voor de vrij-
dagavond zijn alle registers uit 
de kast getrokken om een heuse 
talentenjacht op gang te bren-
gen. Deze avond zullen 10 acts 
strijden om de ‘Limmen’s got Ta-
lent-Bokaal’. 
Voor de zaterdagavond waren 
hele andere plannen en hiervoor 
werd R2 Dance benaderd. R2 
Dance heeft zich in het verleden 
bewezen met harde concepten 
in de regio. Na overleg bleek dat 
R2 Dance daarvoor uit een ander 
vaatje moet gaan tappen dan dat 
het publiek normaal gewend is. 
Normaliter organiseert R2 Dance 
feesten in de hardere stylen van 
de dance muziek. Maar voor dit 

goede doel willen ze daar wel 
een uitzondering voor maken. 
De gehele opbrengst van deze 
avond komt ten goede aan het 
goede doel, waarmee ze jonge-
ren in Burkina Fasa een kans 
willen geven om ook een gede-
gen opleiding te volgen.
Deze avond zullen R2 Dance en 
de Stichting Fietsen voor Bur-
kina alles uit de kast halen om 
een knaller van een feest te ge-
ven, met de muziekstijlen House, 
Electro en Minimal. De sound 
van Dance Valley, Sensation en 
Mysteryland op een donkere 
winteravond. 
De zaal gaat op vrijdagavond 
open om 19.30 uur en op zater-
dag om 20.00 uur. Kaarten zijn 
vanaf heden te koop bij de voor-
verkoopadressen. Kaarten kos-
ten 10 euro per avond en de vol-
ledige opbrengst gaat naar het 
goede doel. Voor meer informa-
tie kan er gekeken worden op de 
website; www.fietsenvoorburki-
na.nl.
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Castricum - Een 47-jarige man 
uit Castricum en zijn 34-jarige 
vriendin zijn dinsdagochtend 17 
november aangehouden in hun 
woning. De man deed meerde-
re malen valse aangifte van dief-
stal van auto’s en auto-onderde-
len en bewoog de verzekering-
maatschappij geld aan hem uit 
te keren. Ook wordt de man ver-
dacht van het omkatten van au-
to’s. Zijn vriendin wordt als me-
depleger beschouwd in de zaak. 
Ook de 42-jarige zus van de man 
werd dinsdag aangehouden. Zij 
werd na verhoor weer heenge-
zonden. Bij de aanhoudingen 
werden meerdere auto’s in be-
slag genomen. De verdachte viel 
op omdat hij meerdere dure au-
to’s op zijn naam had staan. Dit 
kon niet direct verklaard worden 
aan de hand van het inkomen 
wat hij verdiende. De verdachten 
werden vrijdag voorgeleid aan 
de rechter commissaris. 

Aanhoudingen 
voor oplichting

Limmen - Donderdag werd in de 
middag- en avonduren een ver-
keerscontrole gehouden op de 
Rijksweg. Daarbij vielen bekeu-
ringen wegens het rijden zon-
der gordel (5), het niet handsfree 
bellen (1) en overtreding van 
de maximum snelheid (10). De 
hoogst gemeten snelheid was 90 
km/u op een gedeelte waar 50 
is toegestaan. Alle overtreders 
werden staande gehouden en 
kregen een bekeuring mee.

Verkeerscontrole

JCKenG daagt jongeren uit!
Castricum - JCKenG, de jonge-
renafdeling van CKenG, daagt 
jongeren uit om deel te nemen 
aan de fotowedstrijd. Zij wil op 
een speelse wijze in kaart bren-
gen wat het meest en minst aan-
spreekt in de gemeente Castri-
cum. Hieronder vallen ook Bak-
kum, Limmen, Akersloot en de 
Woude. Het is de bedoeling dat 
jongeren een foto maken van de 
plek die zij het meest en/of minst 
aantrekkelijk vinden en daarbij 
commentaar geven waarom dit 
zo is. JCKenG zal de beste vijf 
foto’s per categorie selecteren 

en publiceren op de hyvespagi-
na: www.jongerencastricum.hy-
ves.nl waar men zelf mag stem-
men wie er gaat winnen. Er zal 
binnen beide categorieën een 
winnaar uitgeroepen worden. De 
winnaars ontvangen ieder twee 
bioscoopkaartjes. Foto’s sturen 
naar: jongerencastricum@hot-
mail.com. Inzendingen kunnen 
uiterlijk tot 14 december worden 
ingezonden. Vanaf 17 december 
kan men stemmen op de hyves-
pagina. De winnaars worden 23 
december in de krant en op de 
hyvespagina bekend gemaakt. 

Jac. P. Thijsse College neemt 
deel aan de Wiskundedag
Castricum – Afgelopen vrijdag 
werden twee wiskundewedstrij-
den voor middelbare scholen ge-
houden, de Wiskunde A-lympia-
de en de Wiskunde B-dag. Jaar-
lijks worden deze wedstrijden 
georganiseerd door het Freu-
denthal Instituut in Utrecht. Het 
Jac. P. Thijsse College in Cas-
tricum nam traditiegetrouw en-
thousiast deel aan deze Wiskun-
dedag. 
Om negen uur werd de dag offi-
cieel geopend door de rector, de 
heer Ton Heijnen. Daarna werd in 
teams van vier leerlingen de he-
le dag koortsachtig gewerkt om 
de opgaven op te lossen en hier-
van verslag te doen. ‘s Middags 

om vier uur moesten de versla-
gen worden ingeleverd.
Leerlingen van de hoogste twee 
klassen van het VWO met wis-
kunde A in hun pakket deden 
mee aan de Wiskunde A-lympia-
de. Met hun werkstuk maken de-
ze leerlingen kans op een plaats 
in de landelijke finaleronde, die 
in maart gehouden zal worden.

Leerlingen van 5 HAVO en 5/6 
VWO die wiskunde B volgen, de-
den mee met de Wiskunde B-
dag. In deze wedstrijd is er geen 
landelijke finaleronde, wel ma-
ken de teams met hun werkstuk 
kans op een prijs en een plaats 
op de landelijke erelijst. 

Castricum - Boeiende luchten, 
kalende bomen en wuivend riet 
langs waterpartijen… Men kan 
van de natuur genieten tijdens 
een wandeling rondom Castri-
cum op woensdag 2 december. 
De tocht heeft een lengte van 
circa 15 kilometer en wordt be-
geleid door Rinus Vink. De groep 
wandelaars vertrekt om 10.00 
uur vanaf het verzamelpunt bij 
de kaartjesautomaten voor het 
station in Castricum. Men kan 
zonder opgave deelnemen. Er 
zijn geen kosten aan de tocht 
verbonden, eventuele consump-
ties onderweg zijn voor eigen re-
kening. Voor informatie kan con-
tact op worden genomen met Ri-
nus Vink, telefoon 0251 652016 
of met de Stichting Welzijn Cas-
tricum, telefoon 0251 656562. 

December-
wandeling

Sinterklaas in de Pancratiuskerk
Castricum - Sinterklaas zal samen met zijn Pieten op zondag 29 no-
vember in de gezinsviering in de Pancratiuskerk in Castricum op be-
zoek komen. De viering begint om 9.30 uur en Sinterklaas nodigt de 
kinderen van Castricum en Bakkum uit naar deze viering te komen.

Twinbears: dubbel lief!

Castricum - Een uniek cadeau 
voor onder de kerstboom of voor 
Sinterklaas; Twinbears. Twee-
lingknuffels gebreid  voor een 
goed doel. Koopt men een twee-
ling dan wordt een van de twee-
ling geschonken aan een kind in 
nood. 29 november tussen 14.00 
en 16.00 uur kan men Twinbears 
kopen in Het Oude Theehuys in 
Bakkum op het terrein van Dijk 
en Duin.
In het assortiment zijn diver-
se maten beren, konijnen, 

apen, poezen, muizen, olifan-
ten en schildpadden. De prijs 
varieert van 15,00 tot 22,00 eu-
ro voor een tweeling. De die-
ren zijn verbonden met een la-
bel. De koper knipt deze door en 
kiest welk dier op reis gaat. Bei-
de dieren krijgen een certificaat 
mee met een fotootje waar bei-
de dieren opstaan. Zo weten al-
le twee de kinderen dat er elders 
op de wereld nog een kindje is 
met precies dezelfde knuffel. 
De verspreiding van de dieren 
wordt gedaan door diverse orga-
nisaties en soms door Stichting 
Twinbears zelf. Carla Klepper en 
Edith Ockeloen, twee van de ini-
tiatiefneemsters van Twinbe-
ars, zijn net terug uit India waar 
zij knuffels en andere hulpgoe-
deren hebben gebracht. Zie de 
website www.twinbears.nl, www.
hetoudetheehuys.nl.

Sint Nicolaas op ’t Dierenduintje
Castricum - Ook dit jaar zal Sint 
Nicolaas weer een bezoek bren-
gen aan ’t Dierenduintje.
Op zaterdag 28 november tus-
sen 11.00 en 16.00 uur mogen de 
kinderen hun schoen brengen 
en op zondag 29 november  om 
14.00 uur zal Sint Nicolaas met 
zijn pieten aanwezig zijn om de 
schoenen uit te delen. Deze leu-

ke activiteit is mede mogelijk ge-
maakt door een bijdrage van Al-
bert Heijn Castricum.

Kinderboerderij ’t Dierenduintje 
is te vinden achter het NS sta-
tion aan de Duinenboschweg 1a 
te Castricum 
Voor meer informatie zie www.
dierenduintje.nl.

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

Gevonden en
vermiste dieren

Kapelweg/Hogeweg Limmen: 
Zwarte gecastreerde kater, 1 grij-
ze snorhaar, 13 jr, Droppie. Gro-
te Weide Castricum: Witte poes, 
grijs om de bek, grote grijze vlek 
op rug, grijs plekje op linker ach-
terknie, grijze staart, klein, 6 jaar, 
Poes.

Gevonden:
Camping Zeeweg Bakkum: cy-
pers katje, jong, wit bekje, kin en 
wangetje, bruin vlekje op linker-
wang.
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Kennismaken met NLP
Regio - Op 22 november houdt 
Marjan Dolsma in samenwer-
king met de Academie voor Psy-
chologica in Morgenland, West-
zaan een kennismakingsdag over 
Neuro Linguïstisch Programme-
ren voor iedereen die geïnteres-
seerd is in persoonlijke ontwik-
keling en effectieve communi-
catie. Deze dag is vergelijkbaar 
met een trainingsdag van de op-
leiding tot NLP-Practitioner. 

Er worden demonstraties gege-
ven en de theorie wordt in prak-
tijk gebracht door oefeningen. 

Marjan vertelt: “Neuro slaat op 
het centrale zenuwstelsel waar 
alles wat men ziet, hoort, voelt, 
ruikt en proeft  wordt verwerkt. 
Door taal worden al deze indruk-
ken als het ware geordend, zodat 
er betekenis aan gegeven kan 
worden, vandaar ‘linguïstisch’. 
Programmeren wil zeggen dat 
die betekenis veranderd en ge-
bruikt kan worden een probleem 

op te lossen of een doel te ha-
len.” NLP is geschikt voor ieder-
een die beter wil leren commu-
niceren. Op de kennismakings-
dag maken de bezoekers ken-
nis met NLP en wat dit voor hen 
kan betekenen. Er worden oefe-
ningen gedaan om zelf te erva-
ren of NLP voor hem of haar een 
goede manier is om zich verder 
te ontwikkelen. 

De kennismakingsdag over Neu-
ro Linguïstisch Programmeren 
wordt gehouden in Morgenland, 
J.J. Allanstraat 53 in Westzaan, 
begint om 10.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur. Opgeven bij Mar-
jan Dolsma, tel. 06-29363415 of 
info@maandolsma.nl. Website 
www.marjandolsma.nl. 

Er zijn ook kosteloze informa-
tieavonden. Op 27 november in 
Wijk aan Zee. op 2 december in 
Amsterdam, en op 16 december 
in Leusden. Opgeven via www.
avpl.nl. 

Tot 200%meer resultaat!
Revolutionaire verbetering 
barbell bij SportPlan Uitgeest
Regio - Barbell-lessen worden 
in Nederland onder verschillen-
de namen aangeboden in de fit-
ness-centra. De bekendste zijn 
Club-Joy (Benelux) met Club-
Pump en Less Mills (Nieuw Zee-
land, Europa) met Body-Pump. 
Het zijn vertrouwde lesconcep-
ten die al meer dan vijftien jaar 
worden gegeven. En die vanaf 
de datum van introductie in ver-
schijningsvorm nimmer zijn aan-
gepast. Tot nu toe!
Mark Rakké van SportPlan Uit-
geest vertelt: “Onderzoek naar 
de fysiologische processen en 
aanpassingen in het lichaam van 
de sporter heeft een zeer belang-
rijke plaats gekregen. Hierdoor 
is het mogelijk dat (top)sporters 
jaarlijks de prestaties verbeteren 
en records verbreken. Belang-
rijke vragen zijn per slot van re-
kening; hoeveel moet men trai-
nen, wanneer, wat en met wel-

ke intensiteit om tot een optima-
le prestatie te kunnen komen.” 
RadicPower heeft deze ken-
nis vertaalt naar een barbell-les 
waarin de deelnemer tot 200%(!)  
meer resultaat behaalt, dan de 
vertrouwde barbell-lessen. “Dit 
geldt voor zowel de spiertraining 
als calorieverbruik. De eenvoud 
is gebleven, het resultaat ver-
dubbelt. Ter illustratie: het aantal 
calorieën dat verbrand wordt ligt 
op het niveau van een spinning/
rpm-les.  Er is echter dan nog 
geen rekening gehouden met 
het EPOC-effect (excess post-
excercise oxygen consumption- 
het energieverbruik na de trai-
ning). Onderzoeken tonen aan 
dat het EPOC-effect door de 
weerstand spierprikkeling aan-
zienlijk hoger ligt dan bestaande 
programma’s.” 
Er bestaat thans geen effectie-
vere groepsles. RadicPower kan 

daarom het beste worden aan-
gemerkt als de nieuwe gene-
ratie van de barbell-lessen. Tij-
dens een try-out in de Bob’s Pla-
net zijn klanten van SportPlan in 
de gelegenheid gesteld het ver-
schil te ervaren. De reacties wa-
ren unaniem positief. 
Mark: “Alle deelnemers ervaren 
en beschrijven onbewust de fy-
siologische effecten en onder-
schrijven daarmee de kracht van 
het programma. De eenvoud met 
het dynamische karakter maken 
de les afwisselend en uitdagend.  
In een week zitten de twee ge-
plande lesuren vol en dat spreekt 
natuurlijk boekdelen. Deze week 
zullen er nog extra uren op het 
rooster geplaatst worden.” Sport-
Plan Uitgeest is te vinden op de 
Populierenlaan 45a  in Uitgeest, 
tel: 0251-311231 Kijk voor meer 
informatie op www.sportplanuit-
geest.nl. 

Feestelijke sinterklaasmiddag 
bij Albert Heijn Geesterduin 
Castricum - Dit jaar staat Albert 
Heijn in winkelcentrum Geester-
duin tot en met 5 december vol-
ledig in het teken van Sinter-
klaas. 

Er is een speciale sinterklaas-
middag op woensdag 2 decem-
ber van 13.00 tot 17.00 uur. De 
kinderen kunnen meedoen aan 

allerlei activiteiten zoals taaitaai-
pop versieren. Tot en met dins-
dag 1 december mogen kinderen 
tot en met acht jaar en afkomstig 
uit Castricum hun schoentje in-
leveren bij de servicebalie. 

Op woensdag 2 december kun-
nen die met daarin een verras-
sing worden opgehaald. 

Sensatie van het deunen  
Waste komt naar De Balken 
Uitgeest - Zaterdag 28 novem-
ber staat de coverband Waste op 
het podium van De Balken. Was-
te is geen onbekende voor het 
café; vorig jaar trad de band op 
tijdens de kermis. Dat was een 
gastoptreden bij Trio Tjoe, Joe 
en Jeroen. Het publiek had Was-
te nog niet eerder horen spelen 

en het werd de sensatie van het 
kermisfeest. Al het betere en ste-
vige rockwerk komt voorbij, zo-
als AC/DC, Van Halen, Metalli-
ca, Iron Maiden, Nirvada en nog 
veel meer hardrock. De band be-
gint om 23.00 uur met de eerste 
set. De Balken is open tot 4.00 
uur. 

Feestmaand december 
bij De Wereldwinkel
Castricum - Eind november, 
bijna sinterklaas en daarna staat 
kerst voor de deur. Voor alle in-
kopen is de Wereldwinkel een 
goede keuze. De Wereldwinkel 
is niet voor niks ook dit jaar weer 
gekozen tot ‘Beste Cadeauwin-
kel’. Wereldwinkel Castricum 
pakt uit met nieuwe producten 
voor de feestmaand. 
De collectie bestaat uit fairtrade 
cadeaus voor in en rondom de 
keuken, hippe mode accessoi-
res, unieke producten voor het 
interieur en handgemaakt speel-
goed. Een extra cadeautje is de-
ze keer een gratis fairtrade ge-
dicht, dat men bij een aantal ar-
tikelen kan meenemen of down-
loaden. 
Lekkernij hoort natuurlijk ook bij 
Sinterklaas. Zo ook de chocola-
deletters van Tony’s Chocolone-
ly. Heerlijke chocola en gemaakt 
zonder kinderslavernij, wat he-
laas een aantal andere choco-
ladeproducenten nog niet kan 
zeggen. Met Tony’s Chocolonely 
heeft men zeker een eerlijk pro-
duct in handen. Naast chocola 
heeft de Wereldwinkel meer Sin-

terklaas zoetigheid en bijzondere 
cadeauartikelen.

De Wereldwinkel biedt ook in 
2009 organisaties weer de mo-
gelijkheid om zich door mid-
del van fairtrade kerstpakketten 
en eindejaargeschenken op een 
eenvoudige manier maatschap-
pelijk te profileren naar werkne-
mers en relaties. Zowel traditio-
nele kerstpakketten als een lu-
diek keuzepakket behoren tot 
het assortiment van de Wereld-
winkel. Meer informatie is te vin-
den op castricum.wereldwinkel.
nl. 

Brandweer Akersloot gepro-
moveerd naar Hoofdklasse
Akersloot - Tijdens de the-
oriewedstrijden in de A-klas-
se van Brandweerkring Alk-
maar behaalde het team van 
post Akersloot een verdienstelij-
ke vierde plaats. Samen met de 
resultaten van de brandinzet op 

de tweede plaats en de techni-
sche hulpverlening op de eer-
ste plaats eerder dit jaar, kwa-
men de vuurvreters uit Akersloot 
uit op de tweede plaats in het 
overall klassement. Deze tweede 
plaats geeft recht op promotie 

naar de Hoofdklasse. Hierin ko-
men de beste brandweerploegen 
uit vanuit de regio. Akersloot, de 
kleinste post van de gemeente 
Castricum, zat drie jaar geleden 
nog in de C-klasse. 
Het team heeft door veel te oefe-
nen, diverse opleidingen te vol-
gen en een gedegen voorberei-
ding in drie jaar tijd de top van 
de regionale brandweer weten te 
bereiken. 
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Schoonheidspecialist en pedicure Gerda Opdam:

“Dit werk heeft alleen 
maar mooie kanten”
Castricum - Op een natuur-
lijke wijze ontspannen en ge-
nieten van een goede schoon-
heidsbehandeling of massa-
ge. Of een verbetering of oplos-
sing van klachten aan de voeten 
dankzij een vakkundige aanpak, 
ook voor mensen met diabetes 
of reuma. Dat en nog meer biedt 
schoonheidsspecialiste en pedi-
cure Gerda Opdam in haar salon 
Beauty Balance die ruim twee 
jaar geleden werd geopend. 
Zij kijkt tevreden terug op de 
achterliggende periode. “Dit 
werk heeft alleen maar mooie 

kanten.” In haar salon, gevestigd 
naast het woonhuis op de Anna 
Bijnsstraat 5 in Castricum vertelt 
zij: “Ik ben er van overtuigd dat 
iedereen er met een goede da-
gelijkse verzorging en een ge-
zond leefpatroon stralend uit kan 
zien. Dat de huid verouderd er-
vaar ik zelf niet als een probleem. 
Ook ouderen die zich goed ver-
zorgen zien er prachtig uit. Het 
uiterlijk is een weerspiegeling 
van het innerlijk.” 
Zowel mannen als vrouwen ko-
men naar Beauty Balance voor 
een complete schoonheidsbe-

handeling, een massage, har-
sen of een pedicurebehande-
ling. “Al blijft het aantal man-
nen nog steeds flink achter”, ver-
volgt Gerda. “Er lijkt nog steeds 
een taboe te rusten op uiterlijke 
verzorging voor mannen. Terwijl 
een schoonheidsbehandeling of 
een massage zo ontspannend is. 
Dat zou iedereen zichzelf moe-
ten gunnen.” 
Gerda werkt met producten van 
het Italiaanse merk Osaìne. “In 
de twee jaar dat ik met deze pro-
ducten werk, heb ik ervaren dat 
dit merk ook uitermate geschikt 

Wild zwijn en edelhert zo uit 
de natuur bij De Groene Slager
Castricum - – Een paar da-
gen geleden liep het nog rond 
te scharrelen op de Veluwe en at 
zijn buik vol met eikeltjes, beu-
kennoten, kruiden, wortels en 
paddenstoelen. Nu wacht het 
wilde zwijn dat De Groene Sla-
ger Hans van Borre in huis heeft 
gehaald op verdere vakkundige 
bereiding. De biologische slager 
maakt er koteletten van, maar 
ook stoofvlees, rookworst, paté 
en culinaire leverworst met kas-
tanjes en cranberry’s. “Het zwijn 
is een prachtexemplaar”, zegt 
slager Hans enthousiast. “En de 
smaak is juist nu op zijn aller-
best.”
 
Het wildseizoen is van start ge-
gaan en beleeft momenteel het 
hoogtepunt. Hans: “Nederlan-
ders eten steeds meer wild. Eer-
der vooral in restaurants, maar 

nu het financieel wat slechter 
gaat bereiden de mensen het 
wild gewoon thuis.” Het gro-
te voordeel van De Groene Sla-
ger is dat hij altijd weet waar het 
vlees vandaan komt. Want het 
ene wild is het andere niet. “Er 
wordt veel wild geïmporteerd 
en dan weet ik niet onder wel-
ke omstandigheden het dier ge-
leefd heeft. Ons vlees is puur na-
tuur en de herkomst is bekend; 
de Veluwe. Het vlees is niet al-
leen mager, want wild is bijna al-
tijd in beweging, het is ook zo 
lekker.”
Naast wild zwijn is hier ook het 
vlees van het Veluwse edelhert 
te koop. “Daarvan is de herten-
rugfilet het meest populair”, ver-
volgt Carolien, levenspartner van 
Hans. “Met cantharellen bijvoor-
beeld of een mousse van knolsel-
derij. Hertenvlees is mager, zacht 

en gemakkelijk klaar te maken. 
Het beste is om het te serveren 
met eenvoudige bijgerechten. Zo 
komt de unieke smaak uit zo-
als het moet.” Van het hert wordt 
ook stoofvlees gemaakt.
“Het vlees van het wilde zwijn 
is zacht en bijzonder fijn van 
smaak”, vervolgt Hans. “Onder 
de dunne speklaag is het vlees 
mager en mals van structuur. De 
kleur van het vlees is zachtroze. 
De bouten en koteletten vind ik 
zelf het lekkerste. Die kunnen 
bereid worden zoals varkens-
vlees. Lekker met kastanjepuree, 
met een zoetzure saus of zuur-
kool.” 
Er wordt met regelmaat goud 
toegekend aan de producten uit 
de ambachtelijke keuken van 
Van Borre, zoals onlangs nog de 
erwtensoep, maar ook Gelderse 
en runderrookworst, de runder-

salami, het runderrookvlees, de 
cornedbeef, beenham, Ardenner 
ham, gekookte worst, leverworst 
en grillworst. 
“Het rundvlees is afkomstig van 
het France limousinras. De koei-
en lopen in rustige natuurgebie-
den hier in de regio, waar zij vrij-
uit kunnen grazen en zich te-
goed doen aan diverse grassen 

en kruiden. Dit geeft het sappi-
ge vlees zijn volle en karakteris-
tieke smaak. De dieren zijn puur 
natuur en dat proef je, net zoals 
bij het wild dat ik verkoop. Meer 
biologisch dan dit bestaat ge-
woon niet!” De Groene Slager 
Hans van Borre is te vinden op 
de Burgemeester Mooijstraat 29 
in Castricum. 

is voor een gevoelige huid. Als 
pedicure is Gerda opgenomen in 
het KwaliteitsRegister voor Pedi-
cures (KRP), een systeem om de 
kwaliteit van pedicures te waar-
borgen. De zorgverzekeraars ge-
bruiken het KRP voor het ver-
strekken van vergoedingen. “Ik 
ben bovendien gecertificeerd om 

mensen met reuma en diabetes 
te behandelen.” 
Wat maakt dit vak zo mooi? “Het 
contact met mensen. Ik zorg er 
voor dat zij zich beter en mooi-
er voelen zonder gebruik te ma-
ken van al te veel toeters en bel-
len.” Bel voor een afspraak tel.: 
06-14283237. 

Plusactiviteiten komt met 
nieuw winterprogramma
Regio - Woensdag 25 november 
wordt het nieuwe Plusactivitei-
ten winterprogramma 2009-2010 
gratis huis-aan-huis bezorgd. 
Het programma bevat informatie 
over het brede en divers cursus-
aanbod voor jong en oud op ge-
bied van computerlessen, creati-
viteit, educatie, gezondheid, hob-
by en vrije tijd, kunstzinnige vor-
ming, muziek, sport, talen, typen 
en vele andere cursussen die 
ontmoeten, ontspannen en iets 
leren bieden. De Computercur-
sussen zijn handig voor thuis of 
op het werk. Foto’s met de com-
puter bewerken leert men bij Di-
gitale Fotografie. De vakantieta-
lencursussen zijn uitgebreid met 
Zweeds en Turks. Nieuw in het 
aanbod zijn verder de cursus-
sen Lachen, Gardens of Versail-

les, Romantiek en English Rea-
ding Group. De diverse kookcur-
sussen zijn uitgebreid met tap-
as maken. Interessante lezingen 
worden gegeven over Atlantis, 
Bijen, China, Quantummecha-
nica. Stabat Mater Dolorosa is 
een lezing over de vele composi-
ties op dit oude Latijnse gedicht. 
Heksenvervolging gaat in op de 
zin, onzin en waanzin om in de 
Middeleeuwen vele mensen te 
martelen en te doden. Bij de cur-
sus Vogels leren herkennen leert 
men in januari wintervogels en in 
mei ‘vogels in voorjaar en zomer’ 
kennen tijdens een lezing en ex-
cursie. Wie het programma niet 
heeft ontvangen kan die ophalen 
bij de bibliotheken of ons kan-
toor. Informatie: 0251-671837 of 
www.plusactiviteiten.nl.

Prijsuitreiking bij André Weda
Castricum - Donderdag heeft 
André Weda twee kaarten voor 
de opening van PAN Amsterdam 
uitgereikt aan mevrouw Groen 
uit Castricum. De uitreiking vond 
plaats in de winkel van André 
Weda aan de Torenstraat. 
Mevrouw Groen is als winnaar 

uit de bus gekomen van een ac-
tie waarbij klanten een briefje 
met hun naam in een doos kon-
den deponeren. De kaarten zijn 
beschikbaar gesteld door Gale-
rie Lieve Hemel die op PAN Am-
sterdam exposeert met werken 
ingelijst door Lijstenatelier An-

dré Weda. De lijsten die André 
Weda voor, veelal handverguld. 
PAN Amsterdam is de belang-
rijkste nationale kunst- en an-
tiekbeurs en een must voor ie-
dere kunstliefhebber. PAN 2010 
duurt nog tot en met zondag 29 
november. 

Limmen - Donderdag werd in de 
middag- en avonduren een ver-
keerscontrole gehouden op de 
Rijksweg. Daarbij vielen bekeu-
ringen wegens het rijden zon-
der gordel (5), het niet handsfree 
bellen (1) en overtreding van de 
maximum snelheid (10). 

De hoogst gemeten snelheid was 
90 km/u op een gedeelte waar 
50 is toegestaan. Alle overtre-
ders werden staande gehouden 
en kregen een bekeuring mee.

Verkeerscontrole
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Punten bij WIK vallen als 
rijpe appels van de boom
Castricum - Er werd op een be-
hoorlijke manier slag geleverd bij 
biljartclub WIK.
Klaas Jongeneel liet zich com-
pleet inpakken door Cynthia 
Slinger. Zij presteerde het om 
haar partijtje van 18 carambo-
les in 12 beurten op het score-
bord te zetten. En daar had Klaas 
totaal geen antwoord op. Een 
maximum van 25 punten viel 
haar ten deel.
Dan de knaller van Jan Kamp van 
20 punten voor zijn voortreffelij-
ke partij van 3.80 tegen Piet Lief-
ting. Zijn optreden in 15 beurten 
telde maar twee poedels. Toch 
ging Piet met een goed gevoel 
naar huis, want hij pakte met 
1.80 mooi 14 punten mee.
Jaap Frans die tot deze avond 
de hoogste serie van 32 op zijn 
naam had staan, verbeterde in 
de derde beurt tegen Wim Bal-
tus zijn eigen record met één ca-
rambole.
Henk Stengs die op tafel 1 tegen 
Gerard de Zeeuw speelde en 
deze recordverbetering opving, 
sloeg dit feit in zijn geheugen op. 
In zijn zesde beurt deed zich na-
melijk de wonderschone kans 
voor, om deze kersverse record-

constatering  te grabbelen te sto-
ten. Henk zat met zijn serie al te-
gen de dertig. En de arbiter telde 
maar door…32-33-34-35! Toen 
stopte de teller. Een nieuw re-
cord was door Henk onvermurw-
baar tot stand gebracht. Niet te 
geloven! Jaap constateerde dit 
uiterlijk gelaten. Niettemin werd 
het een winstpartij voor hem met 
17 punten voor zijn prachtig ho-
ge moyenne van 5.29. Wim Bal-
tus draaide goed mee met 4.52 
en kreeg 12 punten.
Zoals vermeld claimde Henk 
Stengs de hoogste serie, maar 
ook voor de rest een super goeie 
partij van Henk van 5.88 met een 
hoge waardering van 16 punten.
Jörgen Bolten – Gert Lute, ook 
een partij die even onder de aan-
dacht dient te komen. Geen ho-
ge series van beide spelers, maar 
wel regelmatige, waarbij Jörgen 
voor zijn klasse wat stootvaster 
was. En dat leidde tot een mooi 
gemiddelde van 2.23 en 14 pun-
ten. Gert kwam een punt tekort.
12 punten voor Cor Stroet en 
Ferry van Gennip, en 11 punten 
voor Hein Kitsz en Peter Ent zijn 
de laatste winstpunten die hier-
bij kunnen worden vermeld.

Strandclinics
Castricum - Optimaal voorbe-
reiden op de ATB-race Egmond-
Pier-Egmond? In december wor-
den drie strandclinics georgani-
seerd op het strand van Egmond 
aan Zee. Deze clinics zijn onder-
deel van een pakket waarbij men 
een trainingsschema ontvangt, 
plus een startbewijs voor de 
race. Er zijn clinics op 5, 12 of 19 
december van 9.00 uur tot 12.30 
uur. op het strand van Egmond 
aan Zee en duren tot 12.30 uur.
Inschrijven kan via www.duur-
sportief.nl. Duursportief is een 
initiatief van NOC*NSF.

Degelijke overwinning van 
Helios op Zaandam-Zuid

Castricum - De coaches Anand 
Joeloemsingh en Michiel van 
Halderen van korfbalclub Helios 
waren zondagmiddag dik tevre-
den over de overtuigende uito-
verwinning op Zaandam-Zuid. 
“De ploeg straalt meer zelfver-
trouwen uit dan vorig seizoen. 
De hele wedstrijd lieten we zien 
dat we beter waren dan onze te-
genstander en aan het geloof in 
de overwinning werd nooit ge-
twijfeld.” 
Helios startte sterk met een mooi 
afstandschot van Laurens Lan-
ge. Zaandam verdedigde stug en 
kwam met 2-1 en 3-2 nog twee 
keer op voorsprong. In deze fa-
se speelde Helios gehaast en on-

rustig. Nadat er wat meer rust in 
de aanvallen kwamen nam Heli-
os het heft in handen. Vlak voor 
rust stonden de Castricummers 
met 6-8 voor en werden er weer 
door haastig spel veel kansen 
gemist. Zaandam scoorde wel, 
daarom gingen de ploegen rus-
ten met een 7-8 tussenstand. In 
de rust hamerden de coaches 
erop dat er rustig moest worden 
aangevallen en dat het dan alle-
maal wel goed zou komen. 

Het scoren lukte meteen na rust 
wel en Helios liep uit naar 7-10.  
Deze voorsprong kwam daar-
na geen moment meer in ge-
vaar. Helios liet zien dat zij veel 
meer in huis heeft dan de tegen-
stander. Uitblinker in deze wed-
strijd was Caroline Admiraal. Zij 
scoorde drie fraaie doelpun-
ten en was erg sterk in de per-
soonlijke duels. Bijna alle spelers 
scoorden in deze wedstrijd een 
doelpunt, een teken dat het team 
zich steeds meer als een collec-
tief manifesteert. Helios won de 
wedstrijd uiteindelijk overtui-
gend met 10-15.  

Helios is het zaalseizoen uit-
stekend gestart en aanstaan-
de zondag, 29 november, wacht 
de derby tegen de Stormvogels 
uit Uitgeest. Gezien de uitslagen 
moet Helios ook deze wedstrijd 
kunnen winnen. Het duel begint 
om 17.20 uur in sporthal de Bloe-
men.

Akersloot - Zondag 29 novem-
ber wordt in café De Vriendschap 
weer een klaverjasdrive georga-
niseerd. Deze klaverjasdrives 
worden eenmaal per maand ge-
houden. De prijzentafel ken-
merkt deze drives, prijzen zoals 
koffiemachines, reiskoffers, le-
vensmiddelenpakketten, paling, 
radio‘s, het is er allemaal. Hoofd-
prijs ditmaal een dvd-speler.
Naast het klaverjassen is er ook 
een verloting met daarin dezelf-
de prijzen als met het klaverjas-
sen.
Men kan zich van te voren telefo-
nisch opgeven, tel. 0251-312866 
om zeker te zijn van een plaatsje. 
De kosten van deelname bedra-
gen 4,50 euro. De aanvang van 
deze drive is 15.00 uur.

Klaverjasdrive

Limmen - P.V. de Gouden Wie-
ken organiseert haar jaarlijk-
se duivententoonstelling op 29 
november om 14.00 uur. Bij een 
tentoonstelling gaat het om de 
mooiste duiven. Hierbij zijn er 
vier categorieën; oude doffer/
duivin en jonge doffer/duivin. De 
duivenmelkers zetten in deze ca-
tegorieën elk een duif in. De dui-
ven worden vervolgens gekeurd 
door een erkende duivenkeur-
meester, nadat hij alle duiven 
gekeurd heeft zal hij de ‘schoon-
ste’ duiven uit elke categorie be-
noemen. Op deze middag zullen 
verder duivenbonnen worden 
verkocht en er zal een rad van 
avontuur draaien waarbij mooie 
prijzen zijn te winnen. Iedereen 
is welkom en in het speciaal alle 
oud-leden van de verenigingen 
Limmen en Castricum.

Postduiven-
tentoonstelling

Dames 1 Croonenburg 
verliest van Compaen
Castricum - Croonenburg da-
mes 1 moest het opnemen te-
gen de dames van Compaen uit 
Oostzaan.

Helaas heeft Croonenburg de 
zegereeks van afgelopen weken 
niet kunnen voortzetten. Er werd 
met 3-2 verloren van Compaen.
De 1e set begon wat moeizaam. 
De pass lag niet goed, waardoor 
er weinig van de aanval terecht 
kwam. Er werden veel eigen fou-
ten gemaakt, waar Compaen 
dankbaar gebruik van maak-
te. Croonenburg knokte aan het 
eind van de set nog terug, maar 
de achterstand was niet meer in 
te halen, 19-25.
In de 2e set ging de pass een 
stuk beter, waardoor Croonen-
burg aanvallend er beter door-
heen kwam. Mede door een 
sterk verdedigende en aanval-
lende Kirsten Hoogland werd 
deze set gewonnen met 25-18.

De werklust van de 2e set werd 
doorgevoerd in de 3e set. Er wer-
den veel ballen van de grond ge-
red en meer afgewisseld met 
tactische ballen en harde aanval-
len. De middenspeelsters Nancy 
van Rooij en Marjolein Hattink 
wisten menig keer het blok van 
Compaen te omzeilen en mooie 
punten te scoren.
De 4e set werd sterk begon-
nen wat resulteerde in een gro-
te voorsprong, maar binnen no-
time was de stand weer gelijk. Er 
werd slordig gespeeld en Com-
paen profiteerde hiervan. Coach 
Wouter Stoltz probeerde met wat 
wissels de set binnen te slepen, 
maar Croonenburg liep achter 
de feiten aan, 23-25.
Het publiek probeerde Croo-
nenburg naar de overwinning te 
schreeuwen, maar in de 5e set 
sloeg de vermoeidheid toe en 
trok Compaen aan het langste 
eind 12-15.

D-team DOS Trampoline 
door naar de NK teams!
Castricum - Zaterdag 21 no-
vember werd in Kudelstaart de 
laatste competitiewedstrijd van 
regio west gesprongen. Na deze 
wedstrijd werd bekendgemaakt 
wie er door gaan naar de finale, 
de NK teams op 28 november. 
Het D-team bestond uit Philip 
Elders, Lian Maalman, Iris Dek-
ker en Lotte Tabak. Zij behaal-
den de afgelopen twee wedstrij-
den al tweemaal de eerste plek. 
Ook deze wedstrijd werd er goed 
gesprongen en was dit team we-
derom 1e. Zij gaan dus door naar 
de finale! 

Het E-2  team bestond uit Tho-
mas Noordeloos, Danique Heis-
terkamp, Aranka Veen en Me-
lissa Schoenmaker. Ook hier 
werd een goede wedstrijd ge-
sprongen, want het team wist dit 
keer de vierde plaats te behalen. 
Tot slot het jongste team, daar-
in sprongen Renske Haasbroek, 
Milo Memedov en Madé Cou-
wenberg. Zij haalden deze wed-
strijd de achtste plaats. Voor al-
le puntentotalen en meer infor-
matie over trampolinespringen 
in Castricum zie www.doscastri-
cum.nl.

VV Limmen zit op 
150 vrouwelijke leden
Limmen - Al jaren hikt VV Lim-
men tegen de 150 meisjes/da-
mes leden aan. Elk jaar mocht 
het net niet lukken omdat er tel-
kens ook weer een paar leden 
stopten. Nu is de magisch grens 
bereikt en nog wel sneller dan 
men bij de dorpsclub verwacht 
had. Er zijn onlangs nog een 

aantal nieuwe aanmeldingen ge-
weest. Wie het 150e lid is is nog 
niet bekend gemaakt maar begin 
december wordt de gelukkige in 
de bloemetjes gezet. Het is in ie-
der geval duidelijk dat de initia-
tiefnemers van de vrouwenafde-
ling van VV Limmen trots op hun 
arbeid mogen zijn. 
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MHCU C1 wint fraai
Uitgeest - De C1 van MH-
CU heeft met 3-1 van De Kraai-
en gewonnen. Van begin af aan 
werden de jongens van MHCU 
afgelopen zaterdag in de verde-
diging gedrukt. Kraaien kon door 
een ongelukkig getimede wissel 
profiteren van een team dat even 
uit balans was en kwam op voor-
sprong: 0-1. Een aanvaller van 
MHCU nam de bal mee vanaf de 
eigen helft, passeerde de aanval, 
het middenveld en vervolgens de 
verdediging van Kraaien, draai-
de een rondje om de keeper en 
mepte de bal in het doel: de ver-
diende gelijkmaker en een ac-
tie waar het Nederlands team 
jaloers op zou zijn. Niet veel la-
ter kwam MHCU op voorsprong 
door een prachtige goal voort-
komend uit een strafcorner: 2-1 
wat ook de ruststand was. MH-
CU slaagde er in nog een keer 
door de verdediging van Kraai-
en heen te breken en nog een 
derde doelpunt te maken: 3-1. 
Meisjes D1 ging op bezoek bij 
Qui Vive. Opnieuw lieten de mei-
den van MHCU zien dat ze te-
recht meedraaien in de top van 
het klassement. Een strafcorner 
en een uitstekend uitgespeel-
de aanval resulteerde in een 0-

2 voorsprong voor MHCU bij 
de rust. Een efficiënt uitgevoer-
de aanval van MHCU beteken-
de de 0-3. Vlak voor tijd kwam 
de tegentreffer. De overwinning 
kwam geen moment in gevaar 
en MHCU ging met drie punten 
weer op huis aan.
Vol goede moed begon meis-
jes E2 aan een thuiswedstrijd te-
gen Myra. Bij rust stond Myra al 
met 0-8 voor. Kon de 0 nog weg-
gepoetst worden in de twee-
de helft? Hoe ze hun best ook 
deden, het lukte niet. De eind-
stand was 0-13 in het voordeel 
van Myra. Na twee opeenvolgen-
de gelijke spelen leek deze week 
een overwinning absoluut moge-
lijk voor de meiden C2 Maar de 
rust brak aan met een enigszins 
teleurstellende 0-0. Ondanks 
de felle aanmoedigingen van-
af de kant en een sterk slotof-
fensief werd er helaas niet meer 
gescoord. Na afloop had MHCU 
dan ook het idee twee punten 
te hebben verspeeld in plaats 
van er één te hebben gewon-
nen. Aanstaande zaterdag gaan 
de meiden weer voor de over-
winning, ze spelen dan de las-
tige uitwedstrijd tegen Fit (Am-
sterdam).  

Geheim Taizé
Uitgeest - Op zaterdag 28 no-
vember om 19.00 uur verzorgt 
Kerk in Beweging een viering in 
de rk kerk. Gastspreker is Wes-
sel Westerveld. Samen met zijn 
vrouw is hij de afgelopen jaren al  
diverse keren als begeleider met 
groepen jongeren uit Heemskerk, 
Beverwijk en Uitgeest naar Taizé 
geweest. Taizé is een plaatsje in 
Frankrijk. Hier is een kloosteror-
de gevestigd met protestantse 
en katholieke broeders uit zo’n 
twintig landen. De gemeenschap 
is gesticht in 1940 aan het begin 

van de Tweede Wereldoorlog met 
als doel verzoening te zoeken in 
plaats van oorlog. Ook was het 
doel overeenstemming te vinden 
in kerkelijke verschillen. 

Door de jaren heen is het een 
waar bedevaartsoord geworden 
voor jongeren uit de hele wereld 
en afkomstig uit zo’n beetje al-
le religies. 
Jongeren komen er voor een pe-
riode van rust, soberheid en be-
zinning. Het Heemskerkse koor 
Recreation onderleiding van Ei-
bert de Vries, zorgt voor de mu-
zikale ondersteuning. 

Uitgeest - Zondag stelden po-
litieagenten na een melding van 
een ongeval een onderzoek in op 
de Geesterweg. 
Daar bleek een auto nabij de op-
rit naar de A9 in de sloot te lig-
gen. In de omgeving zagen de 
agenten vier jongens rennen. 
Die werden vervolgens aange-
houden. 
Al snel bleek een 19-jarige Vel-
serbroeker de bestuurder te zijn 
geweest. Hij bleek dronken en 
kwam aan een promillage van 
1,71. Zijn rijbewijs is ingevorderd 
en er wordt proces-verbaal te-
gen hem opgemaakt.

Rijbewijs kwijt  

Heemskerk - Tijdens de al-
gemene ledenvergadering van 
19 november van GroenLinks 
Heemskerk/Uitgeest is Jacqueli-
ne Brethouwer officieel gekozen 
als vijfde bestuurslid. 

Voor meer informatie kan men 
terecht op de website www.
groenlinksheemskerk.nl. 

GroenLinks 
weer compleet

Uitgeest - Vrijdag 27 november 
is er weer een klaverjasdrive in 
de kantine van Stormvogels die 
om 20.00 uur begint. 

De kantine van Stormvogels is 
te vinden naast het veld ven de 
hockeyclub MHCU  aan de Nies-
venstraat. Iedereen die zin heeft 
om te klaverjassen in welkom. 

Klaverjassen

Speciaal aanbod voor 
Vrienden van de Zwaan
Uitgeest - De Zwaan Cultureel 
organiseert op zaterdag 28 no-
vember de cabaretvoorstelling 
Noodzakelijk Kwaad van Anne 
Jan Toonstra. Vrienden van de 
Zwaan krijgen een korting van 
2,50 euro voor elk kaartje. Aan-
meldingsformulieren vindt men 
op de website van dorpshuis 
de Zwaan, www.dorpshuisde-
zwaanuitgeest.nl. 
De voorstelling Noodzakelijk 
Kwaad is na zijn eerste solo-
voorstelling Hikikomori, de twee-
de voorstelling waarmee hij met 
veel succes vanaf september dit 
jaar door het land trekt. Kaar-
ten voor deze voorstelling die om 
20.30 uur begint zijn te koop bij 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139 te Uitgeest. Een toegangs-
kaart kost zonder korting 10 eu-
ro. 

Slippartij op de A9
Uitgeest - Vorige week woens-
dag vond een slippartij plaats op 
de A9 bij Uitgeest. Een automo-
biliste raakte de macht over het 
stuur kwijten zij botste twee keer 

tegen de vangrail. De bestuur-
ster bleef ongedeerd. De au-
to was total-loss. De brandweer 
heeft de A9 schoongespoten.  
(Foto: Leo Tillmans). 

Auto in sloot
Uitgeest - Politieagenten stel-
den zondag na een melding van 
een ongeval een onderzoek in op 
de Geesterweg. Daar bleek een 
auto nabij de oprit naar de A9 in 
de sloot te liggen. In de omge-

ving zagen de agenten vier jon-
gens rennen. Die werden vervol-
gens aangehouden. Al snel bleek 
een 19-jarige Velserbroeker de 
bestuurder te zijn geweest. 
Hij bleek dronken en kwam aan 
een promillage van 1,71. Zijn rij-
bewijs is ingevorderd en er wordt 
proces-verbaal opgemaakt. 

In de Uitgeester Courant van af-
gelopen week stond dat de wed-
strijd van FC Uitgeest 1 was af-
gelast vanwege regen. Dat was 

Slodige fout niet de reden; de grensrechter 
van de tegenstander (IVV) was 
op jonge wedstrijd overleden. 

Een slordige fout, zoals een van 
de lezers terecht opmerkte. Ex-
cuses aan de betrokkenen. 

	 	
oh, kom er eens kijken.....
Storm en regen, ja daar is de Goede Sint ondertussen mee bekend…
maar geen zee is hem te hoog, omdat hij eenieder graag verwent…!
“Piet, ga jij vandaag bij Bakkerij Putter shoppen ?
want zij verkopen van die lekkere speculaas- en Taai-taaipoppen….
en ook die handgemaakte Chocoladeletters, kies het hele alfabet,
oh, en die roomboter Amandelstaven en letters, zalig en niet vet !”
“Ja !” jubelde Piet, “ik koop ook Pepernoten, strooigoed en muizen….
dan kan ik weer heerlijk tekeer gaan in die Hollandse huizen….!”

En...van woensdag tot woensdag:
sinTCAkejes 3 stuks voor 2, 50 !!
Dit weekend:
hAlve PePernoTenvlAAi

van 7,75 nu  6, 75 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

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

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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www.bakkerijputter.nl
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Dj’s draaien house in Bobs 
Uitgeest - Vrijdag 27 novem-
ber staat Bobs wederom op de 
grondvesten te trillen, want er 
staat een editie van het hardhou-
sefeest The Prodigy of House op 
het programma. De avond begint 
met de betere hardstyle dj’s; Au-
dio Attack, Mindraiderz, Hardli-
nerz & the Vinylpimp. Vervolgens 
gaat het via de Speakerfreaks en 
Furiouz vc Pacifier over naar Old-
school en richting Mainstream 
Hardcore met Killingstorm. Daar-
na spinnen ze door tot het einde 

met Early Rave door Brunoxide 
& Dr.Bone en Immortality en de 
afsluiter is niemand minder dan 
Lethal Injection vs Vinylizer met 
een UK Hardcore set. 

Fabulous Deejays staan op za-
terdag 28 november op het pro-
gramma van Bobs. Met een li-
ne-up waar Bassjackers in voor-
komt. Bassjackers is een dj-duo 
bestaande uit Ralph van Hilst en 
Marlon Flohr die samen dezelfde 
passie delen voor house. 

Zorg- en adviesteam om 
jongeren te ondersteunen
Regio - Dinsdag 24 november 
vond op de Laurens Baecklaan 
25 in Beverwijk de officiële op-
richting plaats van het zorg - en 
adviesteam ROC Nova College 
regio Noord. Dit zorg- en advies-
team (ZAT) is een samenwerking 
tussen professionals die jonge-
ren en hun ouders in het on-
derwijs ondersteunen. Het doel 
is dat zoveel mogelijk jongeren 
uit de regio hun opleiding op het 
Nova College kunnen blijven vol-
gen en minimaal een startkwali-
ficatie behalen.
Binnen het ZAT werken de vol-
gende partners samen: afdeling 
Leerplicht gemeenten Haarlem, 
Heemskerk, Beverwijk en Uit-
geest, RMC, Bureau Jeugdzorg, 

GGD, MEE, Brijder Verslavings-
zorg en Politie Kennemerland. 
Het werken binnen een ZAT 
speelt in op de maatschappelij-
ke ontwikkeling dat steeds meer 
jongeren overbelast zijn en met 
gecompliceerde situaties te ma-
ken krijgen. 

De problemen die daaruit voort-
komen, kunnen zij niet altijd zelf-
standig het hoofd bieden. Daar-
door komt de voortgang van hun 
opleiding in gevaar en dreigen 
ze voortijdig de opleiding te ver-
laten. Tevens stelt het rijk dat ie-
dere school medio 2011 over een 
ZAT dient te beschikken. Het No-
va College voldoet ruimschoots 
aan de gestelde termijn. 

Uitgeest - Ook in december 
opent het Filmhuis De Zwaan 
weer zijn deuren, met op vrijdag 
4 december de aangrijpende Is-
raëlische animatiefilm Waltz with 
Bashir en op zondag 20 decem-
ber de Nederlandse film Bride 
Flight (Bruidsvlucht). 
Waltz with Bashir is een geani-
meerde documentaire en draait 
om de belegering van de Libane-
se hoofdstad Beiroet door Isra-
el in 1982. Regisseur Ari Folman 
interviewde voor de film zijn ou-
de legerkameraden, wier verha-
len worden verbeeld met behulp 
van animaties.
Bruidsvlucht vertelt het verhaal 
van de drie jonge bruiden Ada, 
Marjorie en Esther en de onge-
bonden, ambitieuze Frank. Ze 
ontmoeten elkaar tijdens de be-
roemde luchtrace van Londen 
naar Nieuw-Zeeland in 1953. Vol 
hoop en verwachting beginnen 
ze aan hun nieuwe leven. Ze we-
ten niet dat door de ontmoeting 
op deze vlucht, de ‘Bride Flight’, 
hun levens voor altijd verbonden 
zullen blijven. 
Beide films beginnen om 20.15 
uur, de toegangskaarten zijn vijf 
euro, inclusief kopje koffie/thee 
en verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt. 

Film in De Zwaan 

Uitgees -  Vrijdagavond draait in 
jongerencentrum Mill House een 

Mill House

Kerstsamenzang in Waldijk
Uitgeest - Een mooie traditie is 
geboren. Op kerstavond, 24 de-
cember, is er een kerstsamen-
zang op het grasveld aan de Ha-
verkamplaan in Waldijk. Een op-
legger dienst als podium. Bij de 
kraampjes wordt Glühwein en 
chocomelk uitgedeeld en de 
omringende bomen zijn sfeerrijk 
verlicht. Er zijn 350 boekjes met 
de kerstliedjes beschikbaar. 

Omstreeks 20.00 uur begint de 
muziek en verheffen op het po-
dium koorleden van Time Square 
de stem, begeleid door pia-
nist Orrin. Nadat Loes en Emma 
een kerstverhaal verteld hebben, 
zingt iedereen, met het reper-
toireboekje in de hand, de Ne-
derlands- en Engelstalige kerst-

liedjes mee. Om 22.00 uur zit het 
zangfestijn er op. Het initiatief 
ligt bij Jan Ros. Met de oprich-
ting van de Initiatiefgroep Kerst-
samenzang Uitgeest kreeg zijn 
plan vaste vormen. De gemeen-
te Uitgeest heeft in meerdere fa-
cetten haar medewerking ver-
leend. De kerstsamenzang is niet 
aan een bepaalde kerk of orga-
nisatie verbonden. En omdat het 
toch Kerstmis is, wordt op het 
terrein voor twee goede doelen 
gecollecteerd, Kika en Hivos. De 
zangavond is gratis te bezoeken 
en een warm drankje wordt aan-
geboden. Alleen voor een kaars-
je wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd. Meer informatie is te vin-
den op de website www.kerstuit-
geest.nl.

Uitslagen tentoonstelling 
van de Vliegende Vleugels
Uitgeest - Op 20 en 21 novem-
ber hield postduivenvereniging 
De Vliegende Vleugels in het 
clubgebouw haar jaarlijkse on-
derlinge tentoonstelling. Op vrij-
dagavond werd onder grote be-
langstelling door de duivengoe-
roe van Nederland, Martin van 
Zon, een éénmans-forum gehou-
den. Door zijn succesvolle spe-
cialisatie op de Dagfondvluch-
ten waren er voldoende vragen 
te bedenken voor deze groot-
meester in de duivensport. Hier-
na werd er een verkoop van ge-
schonken duivenbonnen gehou-
den, waar ook dit jaar weer zeer 
gewillige exemplaren bij waren. 
De avond werd dit jaar weer op-
geluisterd met een uitgebreid as-
sortiment vers gerookte vis door 
de ‘Urker duivenvrienden’. Zater-
dagavond was er voor de vereni-

nen: 1e Gerard Twaalfhoven 92½ 
pnt. * 2e Jaap Teeling 92½ pnt. 
* 3e Dutch Day Racers 92½ pnt. 
Viertallen kampioen: 1e Gerard 
Twaalfhoven 369 pnt * 2e Dut-

gingleden een familieavond met  
NPO keurmeester Piet Teerhuis 
uit Marken. Het draaide die dag 
allemaal om de sportieve strijd 
om de mooiste en schoonste 
duif in de diverse klasse. Win-
naar met de schoonste duif werd 
Henk Brondijk met zijn rooie dui-
vin en het ‘overall viertal’ werd 
gewonnen door Gerard Twaalf-
hoven met gemiddeld de hoog-
ste klassering in alle klasse. Ou-
de Doffers: 1e Dutch Day Racers 
92½ pnt. * 2e Gerard Twaalfho-
ven 92½ pnt. * 3e Wim Roden-
burg 92½ pnt. Jonge Doffers: 1e 
Piet Groentjes 92½ pnt. * 2e Ri-
nus van Bohemen 92½ pnt. * 3e 
Comb. Kerssens-Krom 92¼  pnt.
Oude Duivinnen: 1e Henk Bron-
dijk 92½ pnt. * 2e Gebr. Baltus 
92½ pnt. * 3e Gerard Twaalf-
hoven 92¼ pnt. Jonge Duivin-

ch Day Racers 368 pnt. * 3e R. v. 
Bohemen 368 pnt. Jeugd Viertal-
len: 1e Jikke Liefting. 364¾ pnt. 
Schoonste duif van de tentoon-
stelling was van Henk Brondijk

spannende film. De film begint 
om 20.00 uur, toegang is gra-
tis. Mill House is te vinden op de 
Molenwerf 6 in Uitgeest. 

Regio - Op woensdag 18 no-
vember is aan 35 leerlingen van 
de SSPB IJmond-Kennemer-
land in Beverwijk een vakdiplo-
ma timmeren en metselen uit-
gereikt. De bouwbranche in de 
regio IJmond–Kennemerland is 
hiermee weer een aantal vakbe-
kwame mensen rijker. In de re-
gio IJmond – Kennemerland zijn 
ongeveer 160 jongens in oplei-
ding voor timmerkracht, metse-
laar, gietbouwstelleur, betontim-
merkracht of assistent-uitvoer-
der. Zij doen dit in het kader van 
de Wet Educatie Beroepsonder-
wijs, hetgeen betekent dat zij ge-
durende 4 of 5 dagen per week 
een praktijkopleiding volgen bij 
een erkend opleidingsbedrijf in 
de bouw. Een dag of twee avon-
den per week wordt een theore-
tische opleiding gevolgd. 

Gediplomeerd 
bij de SSPB
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Vaccinatie Nieuwe Influenza gestart
De GGD Kennemerland is afgelopen maandag gestart met de eer-
ste vaccinatieronde tegen Nieuwe Influenza A (H1N1), ook bekend 
als Mexicaanse griep. De inwoners van Uitgeest konden voor hun 
inenting terecht in de Beverwijkse sporthal De Walvis, de enige 
locatie in Kennemerland boven het Noordzeekanaal. Het ging om 
kinderen van zes maanden tot en met vier jaar en huisgenoten van 
baby’s tot zes maanden. Burgemeester Mieke Baltus en wethouder 
van Volksgezondheid Arnold Sely namen maandag een kijkje bij 
het vaccineren.

In totaal werden in Kennemerland 
voor de vaccinatie van maandag 
tot en met woensdag 35.000 per-
sonen uitgenodigd. Voor een goede 
bescherming moet het vaccin twee-
maal worden toegediend. De twee-
de vaccinatieronde is op 14, 15 en 
16 december. Aan de vaccinatie zijn 
geen kosten verbonden.
Burgemeester Baltus en wethouder 
Sely konden maandagochtend con-
stateren dat het programma op rol-
letjes verliep, dankzij de inzet van 
medewerkers van de GGD, huisart-
sen en vrijwilligers van de brand-
weer. Voor de kleintjes die hun prik 
hadden gekregen was er nog een 
verrassing in de vorm van een hand 
van een heuse Sinterklaas en een 
kleurige ballon om mee naar huis te 
nemen.

Grote operatie
De GGD Kennemerland voert de 
vaccinaties uit ten behoeve van de 
gemeenten in de Veiligheidsregio 
Kennemerland. De GGD volgt daar-
bij de landelijk vastgestelde richtlij-
nen. Alle sectoren van de GGD Ken-
nemerland werken nauw samen: 
Jeugdgezondheidszorg, Algemene 
gezondheidszorg, Ambulancezorg. 
Ook collega’s van de Veiligheidsre-
gio Kennemerland, zoals de brand-
weer, de gemeenten, politie en Ko-
ninklijke Marechaussee helpen mee. 
Samen zorgen zij ervoor dat de vac-
cinatiecampagne goed wordt geco-
ordineerd en uitgevoerd.
Per dag worden ongeveer 200 me-
dewerkers ingezet voor het vac-
cineren, voorbereiden, registreren, 
helpen en begeleiden van mensen. 

Kijk op Uitgeest

Korpschef
Vorige week maandag was ik bij 
de opening van het Veiligheidshuis 
Kennemerland. De opening werd 
verricht door staatssecretaris van 
justitie, Albayrak. In de rest van 
ons land zijn al goede ervaringen 
opgedaan met deze zogenaamde 
veiligheidshuizen. En vanaf nu 
gaan we er dus ook mee aan de 
slag in onze regio. 
Veiligheidshuizen werken aan een 
betere afstemming tussen preven-
tie, handhaving en nazorg. Jeug-
dige veelplegers en bijvoorbeeld 
huiselijk geweld worden beter 
aangepakt. Samenwerking was er 
al, maar om te voorkomen dat er 
langs elkaar heen wordt gewerkt, 
zitten nu alle disciplines onder één 
dak.

Na de opening hadden we een 
vergadering van het regionaal 
college. Dat is het bestuur van 
de politie in de regio Kennemer-
land. Alle tien de burgemeesters 
uit de regio hebben zitting in dit 
bestuur samen met de hoofdof-
ficier van justitie. We hebben on-

der andere de kwartaalrapportage 
en de begroting besproken. Maar 
ook praten we daar over de inzet 
van politie in buurten en wijken. 
We zijn bovendien druk bezig met 
de werving van een nieuwe poli-
tiechef, na het vertrek van Bob 
Visser. We hebben een sollicitatie-
commissie ingesteld bestaande uit 
vier personen. Samen met Bernt 
Schneiders uit Haarlem, Theo We-
terings uit Haarlemmermeer en 
Bob Steensma, hoofdofficier van 
justitie maak ik daar deel van uit. 
De minister is er duidelijk over: als 
regio moeten we snel op zoek naar 
een goede korpschef en het moet 
liefst een vrouw worden. Aan ons 
een schone taak.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Burgerlijke stand
PartnerschaP

J.J. Luuferzt en P.J. Zonneveld

Sinds maandag 16 november is er 
een callcenter in de lucht om men-
sen te informeren over het grote 
belang van de inenting tegen de 
Nieuwe Influenza A. Meer informa-
tie over de vaccinaties en de griep is 
te vinden op de website www.griep-
pandemie.nl. Ook is er een landelijk 
telefoonnummer: 0800-1100. 

Telefoon GGD
Het mobiele telefoonnummer dat 
twee weken geleden op deze pa-
gina stond als informatienummer 
van de GGD Kennemerland was niet 
juist. Voor informatie over de uitno-
digingsbrief voor vaccinatie tegen 
Nieuwe Influenza A (Mexicaanse 
griep) kunt u tijdens kantooruren 
terecht op telefoonnummer 023-
5115566.

Met hetzelfde gemak

gooi je het in de afvalbak

GFT en
restafval
Het komt geregeld voor dat in-
woners restafval aanbieden in de 
bruine container. Deze is uiteraard 
alleen bedoeld voor gft-afval. De 
ophaaldienst zal een bruine contai-
ner dan ook niet legen als die wordt 
aangeboden in de week dat het 
restafval wordt opgehaald (dit jaar 
zijn dat de oneven weken). Voor het 
restafval zijn groene of grijze con-
tainers bestemd.

Geen krant 
ontvangen?

Bel:
0251-674433



Wethouder Linnartz:
Uitgeest kan schoner
Wethouder Piet Linnartz is er veel aan gelegen om de inwoners 
van Uitgeest, jong en oud, ervan te overtuigen dat Uitgeest scho-
ner kan en ook schoner moet. Hij geeft aan waarom: ‘De medewer-
kers van de afdeling Groenvoorziening zijn te veel tijd kwijt met 
het opruimen van zwerfafval dat onze eigen inwoners dagelijks 
achterlaten in de openbare ruimte.’

Onder zwerfafval verstaat wethou-
der Linnartz afval dat bewust is 
weggegooid of achtergelaten op 
plaatsen die daar niet voor bestemd 
zijn. ‘Namens de medewerkers van 
Groenvoorziening hoop ik de Uit-
geesters ervan te doordringen dat 
zwerfafval onnodig vuil is, dat on-
nodig op straat wordt gedeponeerd. 
Als wij dat kunnen terugdringen, 
dan komt Groenvoorziening meer 
toe aan zijn kerntaak. Dat is immers 
het in stand houden en verfraaien 
van al het mooie groen in Uitgeest. 
Daar genieten we allemaal van. 
Daarom zal ik de Uitgeesters in een 
publiciteitscampagne voortdurend 
herinneren aan de rol die zij zelf 
spelen bij het schoonhouden van 

Uitgeest.’
‘Wat is er prettiger dan ons dage-
lijks laten bekoren door het mooie 
en goed onderhouden “landschap” 
binnen onze gemeente? Zwerfvuil is 
daarbij vijand nummer één en daar 
zijn wij zelf schuldig aan. Behoort u 
tot de groep inwoners die altijd alles 
netjes in afvalbakken en vuilcontai-
ners deponeert? Ga daar vooral mee 
door! Er is echter ook een groep die 
alles op straat laat slingeren zoals 
het uitkomt. Aan deze groep het 
dringende advies: verbeter uw ge-
drag. Doe een paar stappen meer en 
deponeer uw rommel in de afvalbak. 
Een kleine moeite, met grote gevol-
gen. De mannen van Groenvoorzie-
ning zijn u er dankbaar voor.’

Extraatje mantelzorgers
Mantelzorgers komen in aanmerking voor een financiële waarde-
ring van de overheid voor hun belangeloze inzet. Het gaat om een 
bedrag van 250,- euro, het ‘mantelzorgcompliment’. 

De zorgvrager, de persoon die zorg krijgt van de mantelzorger, ontvangt 
automatisch een bericht van de Sociale Verzekeringsbank. De SVB legt 
hierin uit dat hij of zij als dank voor de genoten zorg de mantelzorger een 
‘compliment’ mag geven. Op het bijgevoegde formulier kan de zorgvrager 
vermelden wie zijn of haar mantelzorger is. Na terugzending van het for-
mulier kan de mantelzorger omstreeks de Dag van de Mantelzorg (jaarlijks 
in november) een bedrag van 250,- euro op zijn rekening tegemoetzien.
Een heleboel mantelzorgers realiseren zich niet dat ze mantelzorger zijn. 
De zorg begint meestal klein en breidt zich langzamerhand uit. Zorgen 
voor een ander is niet vanzelfsprekend maar voor de mantelzorger is het 
dat wel geworden. De politiek is zich bewust van de grote inzet van man-
telzorgers en heeft als dank een attentie - het mantelzorgcompliment - be-
schikbaar gesteld. Dit compliment is voor alle mantelzorgers die zorgen 
voor iemand die nog thuis woont en een langdurige AWBZ-indicatie heeft. 
Ook de mantelzorger die zorg verleent aan iemand die geen indicatie be-
zit, heeft recht op het compliment. Om er in dat geval voor in aanmerking 
te komen dient bij het CIZ een ‘0-urenindicatie’ worden aangevraagd. Het 
mantelzorgcompliment staat los van het persoonsgebonden budget en is 
belastingvrij. Voor meer informatie en voor advies kunt u terecht bij Tan-
dem (www.tandemzorg.nl of tel. 023-8910610) of de SVB (www.svb.nl of 
tel. 030-2648444).

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGADERING COMMIssIE sAMENLEVINGszAKEN

De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering 
op maandag 30 november 2009 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:

- Voorstel vaststelling Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2010

- Voorstel beschikbaarstelling krediet op grond van het programma
onderwijs 2010

- Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling CARel 
Zuid- en Midden-Kennemerland

- Voorstel tot instemming met de Implementatienota beleid huiselijk 
geweld in de Veiligheidsregio Kennemerland

- Voorstel tot vaststelling van de Verordening Anti-discriminatie-
voorzieningen

- Stand van zaken voorbereiding Centrum voor Jeugd en Gezin
- Stand van zaken betreffende de herinrichting van

sportpark De Koog

VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN

De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op 
dinsdag 1 december 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:

- Beleidslijn inrichting achtererven oostzijde Westergeest en Lange-
buurt
- Projectbesluit bouw woning Langebuurt 55 / Kuiperspad 4

sPEELAUtOMAtEN

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat een aanwezigheids-
vergunning tot het hebben van speelautomaten voor het jaar 2010 
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

Bob’s Saloon/Planet Bob’s, Westerwerf 1 2 kansspelautomaten
Partycentrum Uitgeest, Westerwerf 1 2 kansspelautomaten
Bob’s Last Resort, Westerwerf 3  2 kansspelautomaten
Café ‘t Portiertje, Langebuurt 16  2 kansspelautomaten
Café Buona Sera, Langebuurt 14/Boekdrukkerspad 2
     1 kansspel- en
     1 behendigheidsautomaat
Café De Balken, Middelweg 13  2 kansspelautomaten
Snackbar ’t Luifeltje, Prinses Beatrixlaan 1C 1 behendigheidsautomaat

CIRCUsVOORstELLINGEN

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning is verleend aan circus Renz Berlin voor het geven van circus-
voorstellingen op het terrein aan de Binnenkruierstraat in het voorjaar 
2010 (periode 1 maart tot 1 juni) en aan Freiwalds Menagerie Circus 
in het najaar 2010 (periode 15 augustus tot 15 november) Aan deze 
vergunningen zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift tegen een vergunningverlening zijn 
verkrijgbaar bij het Stafbureau. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken na bekendmaking van een besluit tot vergunningverlening te 
worden ingediend.

ONtVANGEN BOUWAANVRAAG

BR 2009-028 Westergeest 77a Vergroten bestaande schuur 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt ver-
leend.

VERGADERING WELstANDsCOMMIssIE

De Welstandscommissie behandelt op maandag 30 november 2009 
een aantal bouwplannen voor de gemeenten Heemskerk, Bergen, Cas-
tricum en Uitgeest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstel-
lenden kunnen de vergadering bijwonen in het tijdelijke onderkomen 
van de gemeente Castricum aan de Duinenbosch 3, ingang Zeeweg, 
Castricum. De agenda van de bouwplannen van de gemeente Uitgeest 
kan vanaf donderdag 26 november worden ingezien bij de balie van 
Publiekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest. Telefonisch kan in-
formatie worden ingewonnen bij mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.


