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Aannemer Arjan Putter kijkt toe als wethouder Arnold Sely, de achtjarige Floris Ullersma en de vijftienjarige 
Nol Beentjes om beurten de eerste paal steeds een stukje verder de grond in slaan.

Planning: gereed zomer 2012
Eerste paal Mill House
Uitgeest - Vrijdag 25 november 
werd door de achtjarige Floris 
Ullersma, jongste lid van de hob-
byclub Fabo, de vijftienjarige Nol 
Beentjes, Fabolid en Mill House-
bezoeker en door wethouder 
Arnold Sely afwisselend een klap 
gegeven op de eerste paal voor 
het nieuwe jongerencentrum. 

Aannemer J.M. Putter heeft de 
voltooiing gepland in de zomer 
van 2012. Het belooft een pro-
fessioneel geoutilleerd gebouw 
te worden met onder meer een 
muziekpodium en een apar-
te soosruimte. Het bouwterrein 
van Mill House bevindt zich vlak-
bij het zwembad De Zien; een 
mooie locatie voor een jongeren-
centrum. Omwonenden zullen 
weinig last ervaren. In de tennis-
hal heette wethouder Arnold Se-
ly de aanwezigen welkom. Com-
plimenten voor de totstandko-
ming gingen naar de bestuurs-
leden van Mill House, met na-

me de voorzitter Wil Klijn en Jan 
Stuifbergen, projectleider van 
de gemeente. Ook Ad van Rijn, 
voorzitter van de Fabo werd be-
dankt voor zijn geweldige inzet. 
Het huidige jongerencentrum 
bevindt zich aan de Molenwerf. 
De bereikbaarheid vanuit De 
Kleis en De Waldijk voor jonge-
ren is ongunstig. Sely: “Een aan-
tal ouders - en ik denk in het bij-
zonder aan drie moeders uit De 
Kleis - heeft ons ervan overtuigd 
dat wij voor een nieuw jongeren-
centrum op zoek moesten gaan 
naar een meer centrale plaats in 
het dorp.” 
Het ziet er nu naar uit, dat de 
jongeren uit onder meer De 
Kleis, De Waldijk en De Koog 
gezien de toekomstige gunstige 
ligging het jongerencentrum va-
ker zullen bezoeken. Jongeren-
werkers Wynzen Pauzenga en 
Daniëlle v.d. Brug zullen daarbij 
een belangrijke rol spelen. (Mar-
ga Wiersma).

Aangeslagen door 
onverschilligheid 
Uitgeest - De heer en mevrouw 
Vromesteijn, die op de Tolweg 
wonen, zijn aangeslagen. Niet 
alleen door de dood van een 
van hun schapen die ze als hob-
by houden, maar vooral door de 
manier waarop er met het dode 
dier is omgegaan. Ze zijn 80 en 
75 jaar oud en de dieren zijn als 
kinderen voor ze.
Zondag werd een schaap ziek 
en later trof Nico Vromesteijn het 
dood aan. “Ze was al acht jaar 
oud, maar natuurlijk heel lief”, al-
dus zijn vrouw. Het schaap werd 
maandagmorgen opgehaald 
door een bedrijf dat gespeciali-
seerd is in het ophalen, verwer-
ken en vernietigen van kadavers.

“Om 8.30 uur stopte er een grote 
auto op de rijweg en Nico ging 
naar buiten. Een knul kwam uit 
de cabine met een telefoon aan 

zijn oor. Auto’s in file, school-
kinderen moesten afstappen en 
trimmers halt houden, maar de 
ongeïnteresseerde knul ging ge-
woon door met bellen. Hij drukte 
met zijn vrije hand de kraan naar 
boven en hing die toen boven 

het schaap die werd opgehesen. 
Hij drukte, nog steeds bellend, 
vervolgens per ongeluk de klep-
pen open en liet het schaap uit 
de grijper vallen. Ons schaap viel 
met een klap op straat. Het was 
een drama voor de toeschou-
wers en voor ons om dat te zien.” 
Er is een klacht ingediend bij het 
verantwoordelijke bedrijf. “We 
waren geschokt en Nico heeft 
meteen zijn beklag gedaan bij de 
firma. Hij was razend om zoveel 
onverschilligheid.” 

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

BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij
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Gemaakt van roomboterbladerdeeg uit eigen 
bakkerij en 100% zuiver amandelspijs
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Per stuk   500 gram € 8,95

2 of meer    € 7,95 p.st.
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Gemaakt van roomboterbladerdeeg uit 
eigen bakkerij en 100% zuiver amandelspijs

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby en 

vrije tijd-muziek-talen-Tai-chi-

jazzfit-typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Winterprogramma
2011 - 2012

Breed cursusaanbod
voor jong en oud

CURSUS:
een cadeau-idee?

www.plusactiviteiten.nl
Tel: 0251 - 67 18 37
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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.

Een krankzinnige fiets- 
tocht naar Shanghai!
Castricum - Op 1 maart 2012 is 
het zo ver. Bakkummer Wycher 
van Vliet vertrekt vanaf Castri-
cum aan Zee op de fiets naar 
Shanghai. Met deze fietstocht 
zoekt Wycher aandacht voor 
Right To Play, een organisatie 
geleid door de Noorse schaatser 
en viervoudig gouden medaille-
winnaar Johann Olav Koss die 
zich inzet voor het recht van ie-
der kind om te spelen. 
Right To Play geeft kinderen de 
kans om deelnemer te worden 
aan de maatschappij, ongeacht 
geslacht, handicap, ras, socia-
le achtergrond of geloof. Door 
sport en spel dragen zij bij aan 
sociale verandering in gemeen-
schappen die getroffen zijn door 
oorlog, armoede en ziekte. Right 
To Play wordt ondersteund door 
een team van topsporters uit 

meer dan 40 landen. Wycher 
gaat niet alleen, zijn mascot-
te Wes-Li de tuinkabouter gaat 
mee. Wes-Li is de plastic ver-
worden beeltenis van zijn droom, 
de wijde wereld verkennen maar 
dan wel op de fiets. 
De komende periode wordt ge-
bruikt om de reis voor te berei-
den en geld in te zamelen voor 
Right To Play.
Nieuwsgierig geworden? Volg de 
avonturen van Wes-Li en Wycher 
op www.west2eastcoast.com of 
volg hen via West2eastcoast op 
Facebook of @West2EastCoast 
op Twitter! Via de website zal het 
mogelijk zijn om te doneren aan 
Right To Play.
Wes-Li en Wycher zijn nog hard 
op zoek naar (materiaal)spon-
soren die willen helpen de tocht 
mogelijk te maken.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
19-11-2011: Kim Esla, dochter 
van M.J.J.G. Zentveld en J.L. Jan-
sen, geboren te Beverwijk. 19-
11-2011: Frieda Marlene, doch-
ter van M.C.G. Lute en B. Böh-
ling, geboren te Beverwijk. 21-
11-2011: Djurre Finn, zoon van 
M.J. Stork en I.C. Jacet, geboren 
te Castricum.

Wonende te Limmen:
16-11-2011: James Maximus 
Bastianus Koster, zoon van 
B.C.M. van der Velden en K.J.Y. 
Koster. 18-11-2011: Nina Emma, 
dochter van R.P. Koot en A.B. Pa-
ter, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
21-11-2011: Heijns, Dirk en van 
Douwe, Margaretha E., beiden 
wonende te Castricum. 24-11-
2011: van der Klis, Raymond A. 
en van Donk, Sanne, beiden wo-
nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
17-11-2011: Middelie, Janne-
tje, oud 75 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met T.G. 

van Straaten. 18-11-2011: Bak-
ker, Margaretha M., oud 70 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met A.J. Liefting. 18-11-2011: 
Brugman, Wilhellmina J., oud 82 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met H. Witteveld. 
20-11-2011: Tervoort, Ursula J., 
oud 65 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met P.A. Nolet.
21-11-2011: Alberse, Wilhelmina 
H.M., oud 65 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
J.A.W. Teuthof.
Wonende te Limmen:
16-11-2011: van Buuren, Petrus, 
oud 95 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met M.T. 
Krol. 18-11-2011: Kooij, Jannetje, 
oud 83 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met: J. 
Heistek. 18-11-2011: Sabel, Mi-
chiel G., oud 81 jaar, overleden 
te Limmen. 20-11-2011: van Vi-
anen, Willemijntje, oud 83 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
geweest met J. Groot Hulze. 21-
11-2011: Zandbergen, Corne-
lis H., oud 72 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met M.M. Lief-
ting. 23-11-2011: Admiraal, Cor-
nelis A.N., oud 69 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd met V.A.F. 
Pronk.

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
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513

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

Man aangehouden in bos
Bakkum - De politie hield zon-
dag om 16.30 uur bij Bad Noord 
een 64-jarige man uit Egmond 
aan Zee aan. Een 47-jarige bos-
wachter uit Castricum had de 
man even daarvoor aangespro-
ken op het niet aanlijnen van zijn 
hond. Toen de boswachter hem 
wilde bekeuren voor het niet 
aangelijnd houden van zijn hond, 
bleek hij zich niet te kunnen le-
gitimeren. Vervolgens reageer-
de de man agressief en dreigde 

hij de boswachter te slaan met 
de hondenriem en zijn vuist. De 
boswachter gaf de hondenbezit-
ter te kennen dat hij was aange-
houden, omdat hij zich niet kon 
legitimeren. De man liep echter 
gewoon door. De gewaarschuw-
de politie hield de man vervol-
gens aan wegens het niet kun-
nen tonen van identificatiepa-
pieren. De boswachter zal ook 
aangifte wegens bedreiging 
doen tegen de man.

Gevonden:
Anna Blamanstraat Castricum: 
2 grote papegaaien, groen met 
rood. Het grote losloopveld Cas-

tricum: bruine labrador (teef) 
met zwarte halsband.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.
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Castricum - Op 7 december be-
noemt burgemeester Toon Mans 
één van de olijfbomen voor het 
nieuwe gemeentehuis tot Vre-
desboom. Dat doet hij door een 
plaquette te onthullen. In 2008 
heeft de gemeenteraad inge-
stemd met het lidmaatschap van 
Mayors for Peace. 
Op verzoek van Vrouwen voor 
Vrede IJmond heeft de toenma-
lige burgemeester Aaltje Em-
mens-Knol zich aangesloten bij 
de wereldwijde organisatie van 
Mayors for Peace. De organisa-

tie heeft als doel een nucleair-
vrije wereld te bereiken in 2020. 
Inmiddels zijn 5.053 plaatsen in 
151 landen bij deze organisatie 
aangesloten. Het lidmaatschap 
is overgedragen aan de nieu-
we burgemeester. Vrouwen voor 
Vrede IJmond is aanwezig, Am-
nesty International en de We-
reldwinkel steunt  het initiatief. 
Leden van actiekoor De Straat-
klinker zingen een paar liederen. 
Tot slot is er een  verrassing. Be-
langstellenden zijn welkom om 
15.00 uur. 

Olijfboom wordt Vredesboom

Veelzijdig kerstconcert
Castricum - Onder de titel ‘The 
Magic of Christmas’ organiseert 
het Projectkoor Castricum zon-
dag 11 december vanaf 14.30 uur 
een veelzijdig kerstconcert in de 
Maranathakerk. Aan dit concert 
wordt medewerking verleend 
door twee professionele solis-
ten: Paula van Wijk (dwarsfluit) 
en Arien Blees (mezzo-sopraan). 
Ook het Dickens kerstensem-
ble van de bekende Castricum-
se fanfare Emergo is van de par-
tij. Bijzonder is dat de leden van 
dit ensemble kleding dragen uit 
de periode van Dickens. De pi-
anobegeleiding van het project-
koor wordt verzorgd door Gijs 
Braakman, actief als docent pi-
ano bij enkele muziekscholen en 
muzikaal leider van de koren Ta-
ke it Easy en De Meeste Stem-
men. Algehele muzikale leiding 

is in handen van Cees Brugman. 
Hij is onder meer werkzaam als 
dirigent, arrangeur en muziek-
recensent. Tijdens een periode 
van zes weken hebben de zes-
tig deelnemers van het project-
koor intensief gewerkt om een 
attractief en gevarieerd kerst-
repertoire in te studeren. Naast 
enkele fraaie carols en eigen-
tijdse kerstmuziek wordt het lyri-
sche “Ave Maria” van Caccini en 
het befaamde ‘’Laudate Domi-
num’’ van Mozart met sopraan-
solo vertolkt. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de koorleden en bij 
de ingang van de kerk op de dag 
concert voor acht euro en daar-
bij is de glühwein na afloop van 
het concert inbegrepen. Infor-
matie/reserveringen Ina Nieu-
wenhuis 072-5052537 en Aad 
Zonneveld 0251-656907. 

Castricum - Het jaar wordt in 
Het Oude Raadhuis op de Dorps-
straat 65 uitgeluid en het nieuwe 
jaar ingeluid met een expositie 
van Tineke de Gier uit Castricum.
De tentoonstelling met als the-
ma ‘Vrouwen’, wordt geopend op 
7 december om 12.00 uur. Het 
werk kan tot en met 10 januari 
worden bekeken. 

Expositie van 
Tineke de Gier

Meedoen aan de Limmer 
Taaltest pittige uitdaging
Limmen - Ook dit jaar ontbreekt 
de Limmer Taaltest niet op het 
programma van Limmen Cultuur. 
De negende editie vormt weer 
een pittige uitdaging voor de 
echte liefhebbers van onze moe-
dertaal. Geen saai dictee, maar 
een gevarieerd en speels aan-
bod van actuele onderdelen van 
het Nederlands van alle dag. Op 
dinsdag 14 december worden de 
deelnemers om 19.45 uur ver-
wacht in de bovenzaal van Cul-
tureel Centrum Vredeburg, Dus-
seldorperweg 64. De test doet 
een beroep op kennis, taalge-
voel en creativiteit van de deel-
nemers en bestaat uit de gebrui-
kelijke vier onderdelen. Aller-
eerst wordt een beroep gedaan 
op de vaardigheid om veelvoor-
komende vreemde woorden in 
onze taal te vervangen door oor-
spronkelijk Nederlandse. Vervol-
gens moeten spreekwoorden en 
gezegden worden achterhaald 
uit combinaties van gedeelten 

ervan. Het derde onderdeel be-
staat uit een aantal zinnen waar-
van moet worden vastgesteld of 
ze goed of fout zijn. Het gaat hier 
niet om spelling, maar om zui-
ver taalgebruik. Tenslotte vol-
gen vijftien cryptische omschrij-
vingen. De winnaars worden be-
loond met een prijs en de bes-
te ontvangt bovendien de Huis-
drukker Limmen-trofee en een 
set visitekaartjes. Ook dit jaar is 
het weer mogelijk om per team 
deel te nemen. Zo’n team be-
staat uit drie of vier personen die 
individueel aan de test meedoen 
waarna het resultaat gemiddeld 
wordt. Het beste team ontvangt 
de wisselbeker en een geldprijs 
die door het autobedrijf Dirk van 
der Steen beschikbaar zijn ge-
steld. Deelnemers kunnen zich 
aanmelden bij Henk Brandsma, 
tel.: 072-5052052 of via tibra@
quicknet.nl. De entree bedraagt 
6,00 euro. Het maximale aantal 
deelnemers is vijftig. 

Castricum - Activiteitenclub 
Stapmaatjes voor mensen tus-
sen 30 en 55 jaar gaat op 11 de-
cember kerstkaarten maken. 
Op zaterdag 17 december gaat  
een groep naar de kerstmarkt in 
Maastricht. Vertrek vanaf station 
Castricum om 8.07 uur. Kijk op 
www.stapmaatjes.nl. Stapmaatje 
worden is gratis.

Stapmaatjes

Wie heeft materiaal van 
bruiloft in jaren ‘50-’70?
Castricum - Na de succes-
vol verlopen Castricumse avon-
den in november 2010 en febru-
ari 2011 met zes uitverkochte za-
len, hebben Dick Groot en an-
deren de draad weer opgepakt 
en gaan zij opnieuw een nostal-
gisch programma presenteren 
met als thema ‘De bruiloften van 
toen’. De organisatie doet daar-
om een oproep aan alle bruids-
paren, die 40, 50 of 60 jaar ge-

trouwd zijn om hun trouwfoto’s, 
films, bruiloftsliederen et cetera. 
tijdelijk beschikbaar te stellen. 
Het is de bedoeling dat daar een 
selectie van wordt gemaakt die 
op die avond  wordt vertoond.
De Castricumse avond is op 16, 
17 en 18 februari in Hotel Borst 
te Bakkum. Mail naar went@
sminia.com, of bel tel: 0251-
657183, tel: 06-10638575 of  
0251-650610. 

Een ‘huwelijk’ op een eerder gehouden Castricumse avond. 

Programma 1 dec t/m 7 dec 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 16.00, 19.00 & 20.00 uur 
“New Kids Nitro”(Alleen 7 december)

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 21.00 uur 
“Nova Zembla - 3D

donderdag 20.00 uur vrijdag 18.30 uur
zaterdag 21.00 uur zondag 20.00 uur
maandag 18.30 uur dinsdag 20.00 uur 

“Breaking Dawn Part 1”
vrijdag  21.00 uur dinsdag 14.00 uur 

“De Heineken ontvoering”
zaterdag 18.30 uur zondag 16.00 uur

“TinTin (OV) - 3D”
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur

“Midnight in Paris”
woensdag 16.00 uur 

“De Gelaarsde Kat (NL) 3D”
zaterdag 13.30 uur 

zondag 13.30 uur woensdag 13.00 uur 
“Happy Feet 2 (NL) 3D ”

zaterdag & zondag 11.00 & 16.00 uur 
woensdag 13.00 uur 

“Dolfje Weerwolfje ”
zaterdag 11.00 & 16.00 uur 

zondag 13.30 uur 
“Bennie Stout ”

zaterdag 13.30 uur zondag 11.00 uur 
“Sinterklaas en het 

raadsel van 5 december ”

Op 7 december New Kids Day
Drie keer New Kids Nitro
New Kids Nitro is alleen op 7 
december in Corso Bioscoop te 
zien zijn. Er zijn drie voorstel-
lingen om 16.00, 19.00 (zonder 
pauze) en 20.00 uur. De kaar-
ten zijn alleen via Ideal of aan de 
kassa te verkrijgen. In New Kids 
Nitro wordt Friesland getroffen 
door een zombieplaag. Richard, 
Rikkert, Gerrie, Robbie en Bar-

rie hebben in Maaskantje ande-
re dingen aan hun hoofd. De vijf 
Brabantse vrienden zijn in oor-
log met het nabij gelegen dorp 
Schijndel. Dit leidt tot illegale 
straatraces en massale vecht-
partijen. Als de Friese zombies 
een Brabants slachtoffer maken 
moeten de New Kids het grotere 
kwaad trotseren. 

1930. Benjamin ‘Bennie’ Stout 
doet zijn naam eer aan. Samen 
met zijn zeepkist, een zelfge-
maakte trapauto, zet hij de boel 
regelmatig op stelten. Boven-
aan zijn verlanglijstje voor Sin-
terklaas staat de nieuwe glim-
mende trapauto, die hij in de 
etalage van de speelgoedwin-
kel heeft gezien. Maar het is cri-
sistijd en Bennie’s vader besluit 

Bennie Stout om voorlopig in Spanje te blijven 
om extra geld te verdienen. Ben-
nie heeft nog maar één wens: 
hij vraagt Sinterklaas ervoor te 
zorgen dat zijn vader snel thuis 
komt. Al snel komt Bennie er-
achter dat het niet zo eenvoudig 
is. Hij bedenkt een list om zijn 
vader zelf op te halen. Hij schrijft 
stiekem zijn naam bij de stoute 
kinderen in Het Grote Boek van 
Sinterklaas. 
Want als stout jongetje moet je 
mee in de zak naar Spanje. 
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Benauwde zege voor Vredeburg 2
Limen - Op vrijdag 25 november 
speelde het tweede achttal van 
schaakvereniging Vredeburg de 
bondswedstrijd tegen het derde 
team van Opening ’64. De gas-
ten uit St. Pancras werden met 
de kleinst mogelijke nederlaag 
naar huis gestuurd. Op het zesde 
bord gaf Hidde Ebels het goede 
voorbeeld door zijn tegenstander 
met een fraaie aanval te over-
rompelen. Op het eerste bord 
kwam Cees Dinkla tekort tegen 
zijn sterke tegenstander, terwijl 
Jan Levering op het vijfde bord 
verloor nadat hij al slecht uit de 
opening kwam.
Op het achtste bord won Marc 
Voorwalt doordat zijn tegen-
standster de toegestane be-
denktijd overschreed. Op zeven 
won de jeugdige Sandra Hollan-
der in het middenspel een paard 

en daarmee de partij. Aan het 
vierde bord wist Dirk Aafjes in 
het toreneindspel via dubbele pi-
onwinst het pleit in zijn voordeel 
te beslechten. Toen Barry Bleke-
molen op bord drie zijn voordeli-
ge stelling in remise zag verzan-
den door eeuwig schaak, was de 
buit voor Vredeburg 2 binnen. 
Met de nederlaag van team-
captain Robert Termes aan het 
tweede bord ontstond de gunsti-
ge eindstand van 4,5-3,5.
 
Op dezelfde avond werd de tien-
de ronde van de interne com-
petitie gespeeld. Met een zeer 
fraai loperoffer wist Jos Admiraal 
in een Morra-gambiet in min-
der dan twintig zetten te winnen 
van Jaap Limmen. De talent-
volle Ozair Dahi hield het lang 
vol tegen de sterke clubkampi-

oen Ed Stolp, maar moest in het 
eindspel een pion laten gaan en 
dat was het begin van het ein-
de. Bert Hollander en Ronald van 
der Storm speelden een onder-
houdende partij, waarin Van der 
Storm er goed voor leek te staan, 
maar vanwege een gevaarlijke 
tegendreiging van het jeugdi-
ge talent moest hij kiezen voor 
remise door zetherhaling. Gert-
jan Hafkamp lijkt zijn vormcrisis 
achter zich gelaten te hebben: 
met mooie aanvalszetten werd 
Theo Al van het bord geveegd. 
Met een prima overwinning op 
Chiel Pepping nam Ed van Duin 
afscheid van de laatste plaats op 
de ranglijst.
In de B-groep won Sewints Da-
hi van achtervolger Kevin Hes. 
Op de ranglijst staat zij nu een 
straatlengte voor.

Volleybalclinics op de 
Paulusschool succesvol
Castricum - De afgelopen drie 
weken hebben leerlingen van 
groep 6,7 en 8 kennisgemaakt 
met volleybal. De groei bij volley-
balvereniging Croonenburg zit er 
goed in. De actieve jeugdcom-
missie wil dat graag zo houden. 

Leerkracht Harald van Brede-
rode zocht contact met de club 
voor oefenstof. Uiteindelijk zijn 
dat negen clinics geworden on-
der leiding van Margreet Jaars-
ma, volleybaldocent van de Ne-
vobo, geassisteerd door clubtrai-

ners van Croonenburg.   Sinds 
een tiental jaar zijn de regels zo 
aangepast dat jeugdige volley-
ballers al  snel een leuke wed-
strijd kunnen spelen. Ook de en-
thousiaste  leerlingen van de 
Paulusschool zijn geen uitzonde-
ring. In de partijtjes lieten ze een 
goed niveau zien.

Croonenburg verwacht dat door 
de clinics de belangstelling voor 
het volleybal verder toeneemt. 
Alle leerlingen van de Paulus-
school kunnen in ieder geval 
drie keer gratis meetrainen  op 
maandagavond van 18.00-19.30 
uur in sporthal de Bloemen,met 
uitzondering van 5 december. 
Ook leerlingen van andere scho-
len zijn van harte welkom. Na 
drie keer kan worden besloten 
of men verder wil gaan met vol-
leyballen.

Basisscholen die belangstelling 
hebben voor een aantal volley-
balclinics kunnen contact op-
nemen met Yvonne IJmker, tel. 
0251 670603 of Rein Luijckx, tel. 
0251 658036 of via jeugdcom-
missie @croonenburg.nl.

Meervogels MP1 met 
100% score kampioen
Akersloot - Afgelopen zaterdag 
heeft de MP1 van Meervogels 
de felbegeerde titel binnenge-
haald door met 12-6 te winnen 
van MP1 de Terrasvogels.
De doelpuntenmachine uit 
Akersloot heeft indrukwekken-
de rapportcijfers gehaald in acht 
wedstrijden. Alle potjes werden 
gewonnen en er werden maar 
liefst 128 goals gemaakt. Ook de 
verdediging was nauwelijks te 

passeren getuige de 66 tegen-
doelpunten. Na de winterstop 
gaat het sterrenensemble de F-
competitie onveilig maken. 

Op de foto v.l.n.r.: leider Armand 
van der Lee, Valentijn Gorter, Jim 
Hoogenboom, Sil Hollenberg, 
Manouk van der Lee, Thijs Koot, 
Kas Olgers, Menno Stel, Max 
Kahls, Joey Weijers, Teun Ver-
duijn en leider Aad Koot.

Sponsor Skills steekt FC 
Castricum D3 in nieuw jasje
Castricum - Het heeft even ge-
duurd, maar dan heb je ook wat. 
De nieuwe Skills tenues van de 
D3 zijn de kers op de taart van 
het zo succesvolle team. De 
mannen van Jacques van der 
Himst, Marcel Tervoort (tevens 
sponsor) en Klaas Dekkers staan 
te blinken op de foto. “Dit team 
past prima bij de naam Skills On-
derhoud en Verbouw. Wat zo bij-
zonder is aan FC Castricum D3 is 
dat ze plezier en prestatie goed 
weten te combineren. Zo hoort 
het ook”, spreekt Marcel Ter-
voort met zichtbare trots. “Ik ben 
blij met ons bedrijf als sponsor 
hieraan een steentje bij te dra-
gen.” Dat de D3 het niet bij woor-
den laat blijkt uit de resultaten 
van de recente thuiswedstrijden 
in de competitie. SVA D3 vond 
zijn Waterloo (13- 0) op sport-

park Noord-End en het roemrij-
ke FC Uitgeest D4 verging het 
niet veel beter (8-0). “Dat er af 
en toe ook verloren wordt is al-
leen maar goed voor het leer-
proces”, zegt een trouwe volger. 
Want die mogen niet onvermeld 
zijn. Gestoken in de nieuwe te-
nues werd afgelopen zaterdag 
Limmen D3 na een spannende 
wedstrijd met 2-1 verslagen. Op 
de foto: Achterste rij v.l.n.r.: Klaas 
Dekkers, Luuk Sparrius, Damian 
Jansen, Jordy Schifferstein, Je-
roen Korf, Bryan Vierhout, Bas-
tiaan Schaap, Jacques van der 
Himst en Marcel Tervoort. 
Voorste rij: Willem Tervoort, Vol-
kert Dekkers, Victor van der 
Himst, Tobias van Ikelen, Seim 
Mol, Zoran de Graaf en Max 
de Graaf Niet op de foto: Daan 
Binkhuysen.

Nachtwacht terug bij FC Castricum

Castricum - De Nachtwacht is 
terug! Nadat onbekenden er tij-
dens de zomer met het kunst-

werk vandoor gingen, is alles op 
alles gezet om dit kunstwerk te-
rug te vinden. 

Het is gelukt. De enorme banner 
van het ABN AMRO mini-we-
reldkampioenschap hangt weer 
op zijn plaats, prominent bij de 
ingang van de kleedkamers. 

Op de Nachtwacht staat de al-
lerjongste jeugd van FC Cas-
tricum. Zij spelen elke zondag-
ochtend vanaf half tien hun ei-
gen wereldkampioenschap op 
het hoofdveld. Ter ere daarvan 
werd aan het begin van het WK 
een groepsfoto gemaakt en dat 
was net zo’n meesterwerk als 
het wereldberoemde schilderij 
van Rembrandt van Rijn uit de 
17e eeuw. De banner hing nog 
maar net bij de ingang van de 
kleedkamers toen het doek al 
‘De Nachtwacht’ werd genoemd. 
(Foto: Han de Swart).
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Geslaagde schouw van 
de Maer- of Korendijk

Castricum - Onlangs vond een  
gemeentelijke schouw plaats 
van de vorig jaar opgeknapte 
Maer- of Korendijk.  Vorig jaar 
is dit cultuurhistorisch waarde-
volle dijkje, liggend  tegen de 
grens met Heemskerk, door de 
gemeente Castricum gerecon-
strueerd. Belangstellenden met  
verschillende achtergrond be-
keken samen met ambtenaren 
van de gemeente hoe het dijk-
je er nu bij ligt. Als resultaat van 
deze schouw gaat de gemeente 
binnenkort enkele aanpassingen 
realiseren. Anderhalf jaar gele-
den werd de Maer- of Koren-
dijk feestelijk heropend. Dankzij 

de opknapbeurt is het dijkje be-
gaanbaar gemaakt voor fietsers, 
voetgangers en ruiters. Ook lo-
kaal landbouwverkeer kan over 
het dijkje. Overig gemotoriseerd 
verkeer op de dijk is niet toege-
staan. Dat merkte een automobi-
liste die tijdens de schouw over 
het dijkje kwam aanrijden. Deze 
dame kreeg duidelijk te verstaan 
dat het absoluut niet de bedoe-
ling is, en ook niet is toegestaan, 
de dijk met de auto te gebruiken.  
Verschillende burgers liepen 
met de gemeente mee, waar-
onder iemand van de histori-
sche kring Heemskerk. Op twee 
plekken zag men dat het paar-

denpad dat op de dijk is aange-
bracht tussen twee betonstroken 
die als wandel- en fietspad die-
nen, niet optimaal kan functio-
neren doordat afbuigend lokaal 
verkeer de  grasgroei verhindert. 
Op deze twee plekken gaat de 
gemeente over een afstand van 
enkele meters verharding aan-
brengen. Ook wordt waar no-
dig over een langere afstand het 
paardenpad tussen de beton-
stroken met zand opgevuld. Dit 
in de verwachting dat er dan als-
nog een groene , met gras be-
groeide loopstrook ontstaat.
Ook andere zaken, zoals het 
groene karakter van de ber-
men en het vorig jaar opnieuw 
uitgegraven wiel zijn tijdens de 
schouw bekeken en uitgebreid 
besproken. Het wiel is de poel 
die is ontstaan als gevolg van de 
vroegere dijkdoorbraak langs de 
dijk en die vorig jaar beter zicht-
baar is gemaakt. Op het eind 
diende zich nog een bijzonde-
re verrassing aan. Daar waar de 
Maer- of Korendijk uitkomt op 
de Heemstederweg,  ontwaar-
de men op Heemskerks grond-
gebied langs de Heemstederweg 
een straatnaambordje ‘Castri-
cummerpad’.  Door tussenkomst 
van de historische kring Heems-
kerk is dit bordje door de ge-
meente Heemskerk weggehaald 
en verplaatst naar zijn ‘recht-
matige’ plek: het weggetje tus-
sen de Maer- of Korendijk en de 
Noordermaatweg. Want het Cas-
tricummerpad is toch echt van 
Castricum!

Dorpsgenoten helpen 
met de diverse klusjes
Castricum - De vrijwilligers 
van de Klussenbank blijven ac-
tief voor de laatste tuinklussen 
en hebben nu ook weer alle tijd 
voor de binnenklussen. Geluk-
kig kan de Klussenbank reke-
nen op een grote groep enthou-
siaste en deskundige vrijwilligers 
in Akersloot, Castricum en Lim-
men die, tegen een kleine ver-
goeding, graag de handen uit de 
mouwen willen steken om alle 
bronnen van ergernis bij oude-
ren, mensen met een beperking 

en minderdraagkrachtigen te 
verhelpen. Tuinklussen, timmer- 
of kleine schilderklusjes, sim-
pele elektriciteits- en loodgie-
tersklussen. Kortom, die klusjes 
waar het bedrijfsleven niet voor 
komt en die maar blijven liggen 
omdat  men het zelf niet meer 
kan, kunnen worden doorgege-
ven aan Stichting Welzijn Castri-
cum. Daar wordt bepaald of een 
klus wel of niet aangenomen kan 
worden. Tel. 0251-656562, email 
info@welzijncastricum.nl 

Vrijwilligers en bemiddelaars van de Klussenbank zijn er klaar voor.

Inluiding carnaval in Limmen
Limmen - Op 11-11-2011 werd 
het carnavalsseizoen enthousi-
ast ingeluid in Limmen. Met een 
hilarisch toneelstuk gaven Prins 
Tyl XIII en de Raad van Elf het 
startschot voor het nieuwe sei-
zoen.
Hoffotografe Esther de Wildt 
stopt ermee en draagt haar be-
langrijke taak over aan Bart 
Kaandorp. Adjudant Dennis 
Dekker en het gewaardeerde 
raadslid Dennis Beentjes beslo-
ten ook om ermee te stoppen.
Raadslid Marcel van Tol neemt 
de rol van adjudant over waar-
door er twee plekken vrijkwa-
men in de Raad van Elf. Deze 
worden opgevuld door Richard 
Booms en Pieter Bas Hulskamp. 
Bijzonder is dat laatstgenoemde 
woonachtig is in Castricum.
Hiermee is de eerste stap ge-
zet om mensen uit Castricum 
ook enthousiast te maken voor 
de carnavalsvereniging in Lim-
men, want ook mensen uit Cas-
tricum en omgeving zijn van har-
te welkom. Nu de Windtrappers 
in Castricum zijn gestopt, nodigt 

carnavalsvereniging de Uijlen-
spieghels een ieder uit om eens 
een kijkje in Limmen te komen 
nemen, waar de carnaval nog 
hoogtij viert. Voor jong en oud 
worden er allerlei activiteiten 
georganiseerd. Op de website 
www.uijlenspieghels.nl kan men 
het overzicht terugvinden van al-
le activiteiten die plaatsvinden.
De eerstvolgende activiteit vindt 
plaats op zondagmiddag 11 de-
cember. Dan wordt er vanaf 
16.00 uur een Beierse eetmiddag 
georganiseerd in de Burgerij. Er 
worden kaiserbroodjes met Brat-
wurst und Sauerkraut en brood-
jes beenham verkocht en voor 
de kinderen broodjes knakworst. 
Glühwein, Jägerthee en kannen 
bier zullen de feestvreugde ver-
hogen, evenals het optreden van 
de showband ‘De Kinkeluters’ uit 
Heiloo. Deze middag worden er 
allerlei spelletjes georganiseerd 
zoals bierpulschuiven, spijker-
slaan, skibroekhangen en vier op 
een rij en het beruchte spiraal. 
Aan jong en oud is gedacht. En-
tree is gratis.

Wethouder Meijer opent nieuwe 
vestiging van Forte Kinderopvang
Limmen - Wethouder van On-
derwijs Bert Meijer opent don-
derdag 1 december officieel de 
nieuwe vestiging van Forte Kin-
deropvang: BSO Hogeweg.
BSO Hogeweg is na de zomer-
vakantie van start gegaan in 
een speciaal daarvoor ingerich-
te ruimte in de Pax Christischool. 
Nu de kinderen en het team van 
de BSO van Forte Kinderopvang 
zich helemaal thuis voelen in de 
nieuwe ruimte, is het tijd voor 
een officiële en feestelijke ope-
ning door wethouder Bert Me-

ijer. Naast de officiële openings-
handeling zullen er deze middag 
tal van leuke activiteiten voor 
en door de kinderen plaatsvin-
den. Zo volgen de kinderen een 
workshop ‘ballonfiguren ma-
ken’, die wordt gegeven door een 
heuse clown.
Net als bij andere BSO’s van For-
te Kinderopvang zijn er bij BSO 
Hogeweg voor de kinderen rui-
me mogelijkheden om zich uit te 
leven in creatieve knutselactivi-
teiten, spelletjes spelen, toneel 
of muziek. 

Naast BSO Het Avontuur is BSO 
Hogeweg de tweede BSO vesti-
ging van Forte Kinderopvang in 
Limmen. 
Ouders die hun kinderen tijdens 
de buitenschoolse opvang ook 
ontspanning en afwisselende 
activiteiten willen bieden, kun-
nen terecht bij Forte Kinderop-
vang: er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. 

Voor meer informatie kan men 
kijken op www.fortebv.nl of bel-
len met 0251-658058. 

EHBO-lezing 
over obesitas
Castricum - Op donderdag 8 
december organiseert EHBO 
Castricum een lezing over obesi-
tas. Obesitas, ofwel overgewicht, 
vormt in toenemende mate een 
probleem voor de gezondheid bij 
zowel volwassen als kinderen. 

Obesitas kan een levensgevaar-
lijke ziekte zijn met grote bij-
komende problemen als sui-
kerziekte, hoge bloeddruk, ge-
wrichtsklachten et cetera. Tij-

dens deze informatieve bijeen-
komst wordt onder andere inge-
gaan op de gezondheidsrisico’s 
bij overgewicht en de complica-
ties en risico’s van een medische 
ingreep. De lezing wordt gege-
ven door Jacques Groen, ver-
bonden aan het Obesitas Cen-
trum Beverwijk. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in het lesgebouw van EHBO aan 
de Koekoeksbloem 55a naast de 
Montessorischool. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur. De 
toegang is voor iedereen vrij. 
Aanmelden kan per e-mail bij in-
fo@ehbocastricum.nl of telefo-
nisch: 0251-651060 tussen 19.00 
en 21.00 uur.

Castricum - Ook dit jaar kan ie-
dereen meezingen met het Litur-
giekoor tijdens de kerstvesper. 
Dit vindt plaats op kerstavond 
24 december in de sfeervol ver-
lichte oude Dorpskerk. Het koor 
en gasten zingen delen uit het 
kerstoratorium ‘Nieuw Begin’ 
van Tom Löwenthal en Huub 
Oosterhuis. Er zijn vier repetities, 
telkens op zaterdag van 10.00 tot 
11.30 uur in de Dorpskerk van 
Castricum. De eerste repetitie is 
op zaterdag 3 december. Muzi-
kale leiding heeft Jelle Jan Klin-
kert.

Kerstvesper
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Afscheid bestuursleden AZV
Akersloot - Afgelopen week 
namen twee bestuursleden af-
scheid van de Akersloter Zaal-
voetbalvereniging (AZV). Stef 
Pepping en Peter Dekker droe-

gen na respectievelijk vijftien en 
zeven jaar trouwe dienst de fak-
kel over aan een jongere gene-
ratie. Stefan Pepping, op de fo-
to bedankt voor zijn inzet door 

DOS trampoline door naar NK
Castricum - Zaterdag 19 no-
vember was de laatste wedstrijd 
van de teamcompetitie tram-
polinespringen regio west. De 
wedstrijd werd gehouden in de 
Proosdij sporthal in Kudelstaart. 

In een poule van negen teams 
in de E-klasse werd het E1-team 
van DOS, bestaande uit Ma-
dé Couwenberg, Milo v.d. We-
tering, Rosalie Zoontjes en Es-
mee v.d. Horst vijfde. Na afloop 

voorzitter Ruben de Jong, heeft 
zichzelf de laatste jaren overtrof-
fen door de jeugdtak van AZV 
nieuw leven in te blazen. Het was 
Pepping al jaren een doorn in het 
oog dat er geen jeugd meer was 
en hij heeft het tot zijn ultieme 
doel gemaakt om zoveel moge-
lijk jeugdleden aan de club te 
binden om de toekomst te waar-
borgen. En dat lukte, inmiddels 
heeft AZV twee teams B-junio-
ren en een A-jeugd.

De inspanningen van Peter Dek-
ker betroffen met name het da-
meszaalvoetbal in Akersloot. Hij 
heeft persoonlijk vorig seizoen 
een damesteam samengesteld 
dat in het eerste jaar net geen 
kampioen werd en op doelsal-
do genoegen moest nemen met 
de tweede plaats. Momenteel 
draagt hij de damestak over aan 
de talentvolle Hansje de Beurs, 
die zich met verdere dooront-
wikkeling van het damesvoetbal 
bij AZV zal bezighouden. 

FC Castricum C2 kampioen
Castricum - Niet één pot verloren. Wat doe je als je kampioen bent 
geworden? Dan spring je met z’n allen in de sloot, logisch toch? Met 
het kroos in hun haar en de modder in hun broek vieren de jongens 
hun feestje. De vrienden van C2 hebben vanaf de eerste wedstrijd niet 
één pot verloren. En door zondag met 10-0 te winnen van TOS-Ac-
tief, was het kampioenschap binnen. De trainers Hans, Remon en lei-
der Hans hebben een goed elftal staan, waar het plezier vanaf straalt. 
En daar gaat het om. In de volgende competitie zal de C2  meer te-
genstand krijgen, maar de jongens zullen hun mannetje wel staan. (Fo-
to: Marjoke van der Ham).

Eerste certificaat is binnen!
Limmen - Bij voetbalvereni-
ging Limmen hebben Jent Bak-
ker, Jan Menick, Cody Kerssens, 
Niels Kooy, Aaron Pronker, Noud 
Bijvoet en Daniël Meuleman hun 
certificaat pupillenscheidsrech-
ters behaald. De jongens heb-
ben, samen met hun collega’s 
van Vitesse ’22, de wedstrijden 
Limmen E2 tegen Vitesse ’22 E2 

en Limmen E3 tegen Vitesse ’22 
E3 uitstekend gefloten. Na de 
wedstrijden overhandigde Hans 
Ploeg van de KNVB de certifi-
caten. VV Limmen is trots op de 
kanjers. 
Wie ook zin heeft om voetbal-
wedstrijden te fluiten, kan zich 
aanmelden bij Aad Meijer via 
aad.meijer@quicknet.nl.

Vitesse vergeet thuis te winnen 
en helpt SVW aan periodetitel
Castricum - Een duel met con-
trasten: Vitesse én SVW moeten 
strijden in een duel om de pun-
ten om zover mogelijk bij de de-
gradatiezone weg te komen, en 
SVW dat na afloop door een ge-
lukkige overwinning op de Puik-
man, maar óók door verlies van 
Foresters bij SEW zomaar de eer-
ste periodetitel wist te bemachti-
gen. Hoe gek kan een competi-
tie verlopen? Dat geeft ook met-
een aan hoe klein de krachtsver-
schillen eigenlijk zijn in die twee-
de klasse!
Vitesse begon goed. Al in de ne-
gende minuut was het raak. Uit 
een voorzet kwam de bal voor 
de voeten van Robin Bakker, die 
beheerst scoorde. Maar daar-
na verzuimde de thuisploeg om 
de trekker over te halen. Diverse 

grote kansen bleven onbenut om 
de score uit te breiden. Onder-
meer Lennert Beentjes en Robin 
Bakker kregen 100% kansen, 
maar vergaten afstand te ne-
men van SVW. Daardoor bleef de 
ruststand staan op slechts een 
1-0 voorsprong voor de thuis-
ploeg. En dat kwam Vitesse duur 
te staan!

Direct na rust ging het al mis. De 
snelle Duncan Cronie werd in 
de diepte aangespeeld, wist en-
kele verdedigers eenvoudig uit 
te spelen, en scoorde beheerst: 
1-1. Daardoor verdween op-
nieuw de overtuiging bij de jeug-
dige thuisploeg. Mede daardoor 
ging de partij in het verdere ver-
loop van het duel redelijk gelijk 
op, maar Vitesse was geen schim 

meer van de ploeg die voor rust 
domineerde. Nieuwe kansen op 
een voorsprong bleven uit, en 
daardoor groeide het vertrou-
wen van de Heerhugowaarders 
in een goede afloop. In de 80e 
minuut was het raak. Na knul-
lig verdedigen kwam de bal wat 
gelukkig voor de voeten van in-
valler Coen Blokdijk, die vrij voor 
doel beheerst kon scoren: 1-2. 
Vitesse zette nog wel aan en bij-
na viel nog vlak voor tijd de ver-
diende gelijkmaker, maar de in-
zet van Tom Spil ging net naast 
de verkeerde kant van de paal. 
En door het 5-2 verlies van Fo-
resters bij SEW kon SVW niet al-
leen genieten van de toch wel 
gelukkige winst bij Vitesse, maar 
vooral van het binnenhalen van 
de eerste periodetitel!

Kees Rörik scoort 32 wed-
strijdpunten bij elkaar
Castricum - Vrijdagavond 
scoorde Kees Rörik in twee par-
tijen 32 wedstrijdpunten bij el-
kaar, waardoor hij een enorme 
sprong op de ranglijst maakt. 
In zijn eerste partij was Johan 
van Venetiën de klos in veer-
tien beurten waardoor Kees ze-
ventien punten incasseerde. In 
zijn tweede partij was Siem Cas-
tricum aan de beurt en hij ver-
loor in zestien beurten. Zo kreeg 
hij er vijftien punten bij wat het 
totaal deze avond op 32 bracht. 
Ook Huib Moot had een goede 
avond. Hij won zijn twee partij-
en en klom op naar de tweede 

plaats op de ranglijst. Huib ver-
sloeg eerst Joop van der Wijst in 
21 beurten en won zijn tweede 
partij van Henk Revers in vijftien 
beurten. Huib maakte hier een 
hoogste serie van 27 carambo-
les. Harm Regts blijft het goed 
doen. Hij won eerst van Ronald 
Bijwaard en in zijn tweede partij 
maakte hij gehakt van Hans Mo-
lenaar in veertien beurten. Hans 
bleef steken op vier caramboles 
wat hem maar twee punten op-
leverde. Trotse koploper is Kees 
Brouwer, nummer twee is Huib 
Moot en Siem Groentjes staat 
op drie.

van de competitie staan ze op de 
vierde plek en daarmee heeft het 
E-1 team zich geplaatst voor het 
NK trampolinespringen teams 
in Hoogland op zaterdag 10 de-
cember. Daar zullen ze uitkomen 
tegen de beste teams uit de ove-
rige regio’s.
Op de foto: Milo v.d. Wetering.

Wandelen voor 
hooggevoeligen
Bakkum – Hooggevoeligen 
kunnen samen wandelen in de 
natuur onder leiding van Judith 
Bosman, specialist en ervarings-
deskundige op het gebied van 
hooggevoeligheid. De wande-
ling vindt plaats op zondag 11 
december.
Start 10.00 uur bij De Hoep aan 
de Zeeweg in Bakkum. Meewan-
delen kost tien euro. Aanmelden 
via j.bosmandraai@quicknet.nl.
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Competitiewedstrijden DOS

Castricum - Zaterdag 19 en 
zondag 20 november waren de 
eerste competitiewedstrijden 
voor de 4e, 5e en 6e divisie. DOS 
heeft deze wedstrijd samen met 
GTH georganiseerd. Zaterdag 
was als eerste de 5e divisie aan 
de beurt. In de eerste wedstrijd 
heeft Nathalie Ent de tweede 
plaats behaald. Tony Molenaar 
was in deze poule 6e en Felicia 
Scheffer en Michelle Zoontjes 
gedeeld 7e. De tweede wedstrijd 
waren Fien de Ruijter en Mar-

In de andere baan zaten de Pu-
pillen II Mandy Renckens, Puk 
Baars en Isabelle Poe. Helaas 
waren er wat problemen met 
hun vloeroefening waardoor ze 
ter plekke een andere uit hun 
hoofd moesten leren. Dit hebben 
zij geweldig gedaan. Het lukte 
hen om deze uit te turnen. Ver-
der hebben ze de andere toe-
stellen goed gedaan.
Aan het einde van de dag waren 
de laatste turnsters aan de beurt. 
Rilana Baltus moest dit jaar een 
divisie promoveren. Dit bete-
kent dat zij twee niveaus om-
hoog moest. Desondanks heeft 
zij het super gedaan. Ze was 3e 
geworden. Ayla de Waal, Roos 
Tabak en Gaby de By zaten in 
baan twee. Roos was met een 3e 
plaats net buiten de prijzen ge-
vallen. Ayla en Gaby hadden het 
heel goed gedaan en eindigden 
in een keurige middenmoot.
Van de jong talenten deden Sop-
hie, Amira en Rachella  mee in 
de 6e divisie. Sophie behaalde 
een 6e plaats.
Op de foto: Gaby de By, Ayla de 
Waal, Roos Tabak, Yara Lager-
wey en Rilana Baltus.

Nationale titel voor 
Monique Arkenbout
Castricum - Bij de Nederlandse 
Kampioenschappen cross in Til-
burg heeft Monique Arkenbout 
van AV Castricum bij de vrouwen 
45 de nationale titel voor zich op-
geëist. De Limmense atlete toon-
de zich op het pittige parcours 
duidelijk de sterkste.
Na haar sterke optreden bij de 
Zevenheuvelenloop in Nijmegen 
vorige week, waar zij in haar ca-
tegorie ook al de eerste plaats 
veroverde, was het vizier van Ar-
kenbout volledig op deze Neder-
landse Kampioenschappen ge-
richt. Een trainingsweek in Lim-

burg gaf de gelegenheid nog 
eens verder aan de conditie te 
werken en goed voorbereid aan 
de start te staan. Dit alles bracht 
het gehoopte succes. Na een 
razendsnelle start bouwde Ar-
kenbout haar voorsprong meer 
en meer uit en liep tenslotte on-
bedreigd naar de zege. Het 5.600 
meter lange parcours legde de 
AVC-atlete af in 22.15 minuten. 
Op gepaste afstand werd Mar-
lies van Beek uit Reusel twee-
de in 22.40, terwijl het brons in 
23.16 voor Anneke de Wolff uit 
Leiden was.

Strand- en duinloop AVC
Castricum - Op zondag 4 de-
cember staat de tweede loop 
van het seizoen op het program-
ma. De routes en afstanden zijn 
de 2,3 km voor de jeugd, de 4 km 
voor de jeugd en volwassenen 
door de bossen en de 10,5 km 
en de 15,0 km over het strand en 
door de duinen.
De start van de 2,3 en 4 km is 

om 10.15 uur. Om 10.45 uur is de 
start van de 10,5 en 15 km. De 
start is bij AV Castricum aan de 
Zeeweg.
Bij deze loop is de afstand van 
15 kilometer de wedstrijdafstand 
bij de dames en heren. Prijzen 
op deze afstand zijn er te win-
nen voor de eerste drie lopers 
in de diverse leeftijdscategorie-

en.  Prijzen zijn er ook voor de 
nummer een tot en met drie bij 
de jeugdafstanden in diverse ca-
tegorieën. Op de recreatieve af-
standen is er voor de nummers 
één een prijs te winnen.
Hoe de diverse routes precies lo-
pen is te zien op de routekaar-
ten van de website www.avcas-
tricum.nl. Alle routes gaan in het 
duingebied over zowel verharde 
als onverharde paden.
Voorinschrijven is tot 25% goed-
koper ten opzichte dan het na-
inschrijven en kan nog tot vrij-
dag 2 december 24.00 uur op de 
site. Bij het inschrijfgeld is toe-
gang tot het duinreservaat inbe-
grepen en na afloop krijgt elke 
deelnemer bij de finish een ver-
frissing.
De volgende lopen zijn op za-
terdag 31 december en zondag 
5 februari 2012 (cross loop). De 
langere afstanden van de de-
cemberlopen gaan beide door 
de duinen en over het strand. De 
laatste afstand door de Castri-
cumse bossen.

Jaimie van Sikkelerus had 
een super week in Spanje
Akersloot - Afgelopen week 
heeft Jaimie deelgenomen aan 
de speedweek van Wilco Zeelen-
berg in Almeria te Spanje.
Voor Jaimie was dat een nieuwe 
ervaring. Een totaal andere tak 
van motorsport met een hele an-
dere rijstijl. De trainers van Wilco 
en Wilco zelf leerden Jaimie de-
ze stijl en hij pakte het prima op.
De kleine Akersloter verbeterde 
zich elke dag en reed supergoe-
de tijden. Het asfalt ligt hem wel. 

De motor van Edwin Ott voldeed 
prima en alles was goed gere-
geld. Aan het einde van de week 
voelde hij zich helemaal thuis op 
de Yamaha R6 en op het mooie 
lange circuit. Hij haalde snelhe-
den van boven de 270 km per 
uur. De kniesliders waren op aan 
het einde van de week. Het was 
een leuke en leerzame week, 
met nieuwe ervaringen die Jai-
mie zeker zal meenemen in het 
komende seizoen.

te Bouma gedeeld 3e. Marjolein 
Zoontjes had in deze poule de 1e 
plaats gehaald. Nori v.d. Berg en 
Denise Scheffer hadden het ook 
goed gedaan en waren keurig in 
de middenmoot geëindigd.
Jessie Broers en Sophie Boogh 
zaten in een grote poule. Sophie 
is 4e en Jessie is 2e geworden. 
Maren de Graaf en Kim Bosman 
zaten in baan twee en hebben 
het ook goed gedaan.
Ook op zaterdag turnden Rom-
me, Rosanne en Lonneke hun 
eerste wedstrijd van de ‘jong ta-
lenten’ van DOS. Romee turn-
de een stabiele wedstrijd en dat 
leverde haar een 10e plaats op. 
Rosanne deed het ook goed en 
turnde erg sterk op sprong, Lon-
neke deed het goed op vloer en 
brug.
Zondag was de dag voor de 4e 
en 6e divisie. Kirsten Duijn en 
Yara Lagerweij zaten in een pou-
le van 33 turnsters. Toch pres-
teerden Yara en Kirsten om het 
podium te behalen. Yara was 4e 
geworden en Kirsten 3e!

‘Angstgegner’ eindelijk verslagen
Castricum - In de 13e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum speelde 
Piet van Wonderen met wit te-
gen Evert Schmit. Voor Piet van 
Wonderen is de degelijke Schmit 
altijd lastig te bestrijden en de 
score onderling is in het voor-
deel van Evert. Piet ging er dit 
keer eens goed voor zitten en 
was erg geconcentreerd. Gaan-
deweg de partij kon Piet een pi-
on winnen en hield dit minima-
le voordeel vast tot er een to-
reneindspel met pluspion voor 
Piet overbleef. Het eindspel werd 
vakkundig uitgespeeld door wit 
en de overwinning was dan ook 
volkomen terecht.
Mark Min is na een moeizame 

competitiestart aan een prima 
reeks bezig. Dit keer wist hij nota 
bene met zwart de ‘Karpov van 
Castricum’ Eric van der Klooster 
te verslaan. 
Nu Mark als subtopper weer in 
de hogere regionen staat, mag 
hij zich binnenkort meten met de 
absolute top, die afgelopen vrij-
dag niet in actie kwam. 
Verrassend was de overwinning 
van Toon Hollanders met wit op 
Hans Leeuwerik. Toon speelde 
de opening passief, maar kwam 
goed terug nadat hij een pion 
won. Nadat hij zelf een belangrij-
ke centrumpion verloor leek het 
pleit beslist, omdat zwart twee 
sterke vrijpionnen overhield en 
de vrijpionnen van Toon door 

een zwart paard in toom werden 
gehouden. Met nog 50 seconden 
op de klok dacht Hans een mat 
te zien, maar dat bleek een illu-
sie. Toon promoveerde eerder en 
won daardoor de partij. 
Piet Kuijs is op de weg terug. 
Dat is met het Tata-toernooi op 
komst een geruststellende ge-
dachte. Piet won voor de derde 
keer op rij en ditmaal was zijn 
overwinning op Gerard Blees 
een gedegen zege.
Han Kemperink was als eerste 
van de avond klaar nadat hij met 
een soort ’Blitzkrieg’ zijn tegen-
stander John Chadwick over-
rompelde. Met een bliksemsnel-
le mataanval met dame en pion 
dwong hij John tot opgave. 

Meidenvoetbalochtend 
Vitesse ‘22 groot succes
Castricum - Zondag 20 november was alweer de derde 4x4 meiden-
voetbalochtend bij Vitesse ‘22. Met een opkomst van 30 meiden was 
dit dan ook weer een geslaagde voetbalochtend. Na een warming up 
onder leiding van coördinator Jan Piet Luijckx konden de 4 tegen 4 
partijtjes beginnen. De teams werden gemaakt en een uur lang werd 
er enthousiast en goed gevoetbald. Na afloop was er limonade en pe-
pernoten in de kantine.
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De nieuwe dj-talenten

Uitgeest - Aankomende dj-ta-
lenten konden zich inschrijven 
voor een dj-contest in Club Bob-
by’s. Hiervoor moesten zij een 
mix insturen. Een vakkundige ju-
ry selecteerde uit deze aanmel-
dingen de vijf beste. Zij draai-

en ieder een half uur lang. Het 
publiek bepaalt de uiteindelijke 
winnaar van Local Heroes door 
te stemmen op hun favoriet. De 
winnaar van Local Heroes mag 
deze avond afsluiten achter de 
draaitafels. Aanvang 23.00 uur.

Uitgeest - FC Uitgeest zoekt en-
thousiaste meiden die het voet-
balteam willen versterken. Er 
wordt getraind op maandag van 
20.00 tot 21.30 uur en op don-
derdag van 19.30 tot 21.00 uur. 
interesse? Ga een keer kijken of 
train mee. 

Bel voor meer informatie naar 
Shari Breetveld  tel.: 0654330268. 

Meiden gezocht 

Zilver en brons voor Unitas
Uitgeest - De clubteamwedstrij-
den werden die jaar gehouden 
in de Turnace Gymnastics Hall 
in Amsterdam. Zaterdag 26 no-
vember was Unitas van de par-
tij met met een senioren- en een 
jeugdteam. Het seniorenteam, 
bestaande uit Evelien Schou-
ten, Isabella Flierman, Tanya Zin-
del, Josephine Gilissen en Lau-
ra Langendijk, is op een twee-
de plaats geëindigd. Het jeugd-
team met Janouk Scholten, Eva 
Schimmel, Lea van Diemen en 
Demi Hanssen zijn op een derde 
plaats geëindigd. 

Stem en maak kans op 25 euro
Help Erik naar de finale
Uitgeest - Erik Frantsen zou het 
liefst willen dat het al 14 decem-
ber was. Dan weet hij name-
lijk of hij doorgaat naar de lan-
delijke finale van de BouwTalent 
Award, een prijsvraag voor mbo- 
en hbo-studenten die een bouw-
opleiding in Nederland volgen.
Studenten die deelnemen aan 
de BouwTalent Award hebben 
dit jaar weer een opdracht die 
naadloos aansluit op de actuali-

teit. Ze moeten een nieuwe inno-
vatieve bestemming ontwikkelen 
voor een leegstaand kantoren-
complex. 
Erik heeft samen met medestu-
denten dag en nacht gewerkt 
aan een ontwerp. Hun inzending 
en toelichting zijn te bekijken op 
www.bouwtalentaward.nl. Op 
deze website kan men ook een 
stem op hen uitbrengen. Als ze 
de meeste stemmen in hun re-

gio halen, winnen ze de regio-
nale publieksprijs plus een geld-
bedrag van 150 euro. Bovendien 
gaan ze dan door naar de lan-
delijke finale. van de BouwTalent 
Award. De winnaars mogen een 
bedrag van 1500 euro in ont-
vangst nemen.

Wie vindt dat Erik en zijn mede-
studenten een finaleplaats ver-
dienen gaat naar www.bouwta-
lentaward.nl, klikt op de stem-
button en daarna op regio mid-
den. Tot 12 december heeft men 
gelegenheid om een stem uit te 
brengen. Iedereen maakt daarna 
kans op 25 euro. 

Frivole kleinkunst met 
diepgang in De Zwaan
Uitgeest - De Andersons, het 
nog onbekende talentvolle trio 
kleinkunstenaars, is bezig aan 
een opmars in de Nederland-
se theaters. Met hun veelzij-
dig zangtalent en humor we-
ten ze het publiek overal voor 
zich te winnen. Bijzonder is dat 
de teksten ook nog eens gaan 
over de dingen die er toe doen 
in het leven. Zo zingen ze over 
hun ‘Adoptieolifant’, brengen een 
ode aan de vrouw, walsen in We-
nen op Leonard Cohen en be-
zingen het leven alsof hun leven 
er van afhangt. Tekst en muziek 

is van Anna Agren en Roel Dul-
laart. Piano en arrangemen van: 
Jarno van Es. De regie is in han-
den van Aafke Bruining. Dit bij-
zondere optreden vindt plaats in 
Theater de Zwaan, Middelweg 5, 
Uitgeest op vrijdag 9 december. 
Aanvang 20.15 uur. Toegangs-
prijs 10,00 euro. Kaartverkoop 
via www.dorpshuisdezwaan-
uitgeest/programma/reserve-
ren. Voorverkoop bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 te Uit-
geest. Aan de deur van het the-
ater: indien nog voorradig op de 
avond van de voorstelling. 

IJspret...  
Uitgeest - Wat kostte het slij-
pen van schaatsen in Uitgeest in 
1927? Welke wedstrijden werden 
er gereden? Wat was er allemaal 
nog meer te doen in winters Uit-
geest in de periode 1927 –1930?

In de vitrine van het Historisch 
Informatie Punt in de vestiging 
Uitgeest van Bibliotheek IJmond 

Noord zijn de antwoorden te vin-
den in de vorm van advertenties, 
aankondigingen en kranten-
berichten, tentoongesteld door 
Wim Degeling. 
De komende weken ‘ververst’ hij 
regelmatig de informatie, zodat 
het de moeite loont om af en toe 
eens binnen te lopen. In de bibli-
otheek ligt ook een gastenboek, 
Wim Degeling vindt het leuk om 
reacties van het publiek te lezen. 
De toegang is gratis.

Oh, kom er eens kijken....
Sinterklaas is al ’n grijze man, 

maar hij blijft gelukkig een fitte vutter…..

en met plezier koopt hij ook dit jaar 

de Specialiteiten van Bakkerij Putter !

Sinds 1855

www.bakkerijputter.nl
Putter’s Specialiteiten Bakkerij

www.bakkerijputter.nl

Heerlijke Roomboter Banketletters en 
Oudhollandse Honing Taaimoppen,

om samen met een zalige Chocoladeletter 
in een schoen te stoppen !

Jaja, Sint is een kenner, en helemaal  
stapel op ambachtelijke kwaliteit….

neem nou die verrukkelijke Speculaas 
van Putter, die wint het toch altijd ?!

Sint is heel blij als u hem wilt helpen  
bij z’n zware taken….

hoeft niet op het dak, maar kom al het  
lekkers uitzoeken in onze 3 zaken !

 PS) Denkt u aan het inleveren van de bestellijst ??   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

OH,  KOM ER EENS KIJKEN…..
Sinterklaas is al ’n grijze man, maar hij blijft gelukkig een 
 tte vutter….. 

en met plezier koopt hij ook dit jaar de Specialiteiten van Bakkerij Putter !

Heerlijke Roomboter Banketletters en Oudhollandse Honing Taaimoppen, 
om samen met een zalige Chocoladeletter in een schoen te stoppen !

Jaja, Sint is een kenner, en helemaal stapel op ambachtelijke kwaliteit…. 
neem nou die verrukkelijke Speculaas van Putter, die wint het toch altijd ?!

Sint is heel blij als u hem wilt helpen bij z’n zware taken…. hoeft niet 
op het dak, maar kom al het lekkers uitzoeken in onze 3 zaken !
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Ipponerend judoweekend 
van judoclub Groefsema
Limmen - Vorig weekend orga-
niseerde judoclub Groefsema de 
tweede ronde van de punten-
competitie. Aan de puntencom-
petitie kunnen alle judoka’s van 
Groefsema meedoen om erva-
ring op te doen in het wedstrijd-
judo. 
De technieken die tijdens de ju-
dolessen zijn geleerd werden al-
lemaal geprobeerd. Aan het ein-
de van de puntencompetitie 
hadden een aantal judoka’s weer 
genoeg punten verzameld voor 

een hogere tegel. De volgende 
ronde is op zondag 18 december.
Ook was er dit weekend de 
Grand Prix judo in Amsterdam,  
waar trainer Mikos Salminen 
aan meedeed. Mikos draaide 
een heel goed toernooi en won 
zelfs van de Oekraïner die in 
2009 wereldkampioen werd en 
in 2011 Europees kampioen. He-
laas kon hij dit goede resultaat 
net niet omzetten in eremetaal, 
hij strandde in de kwartfinale en 
werd zo vijfde in Amsterdam.

Goud en zilver voor TIOS
Limmen - Vorig weekend de-
den de turnsters van sportver-
eniging TIOS mee met de eer-
ste competitiewedstrijd van het 
seizoen. In de eerste wedstrijd 
kwamen de instappertjes aan de 
beurt, hun ‘eerste’ echte wed-
strijd. Op de brug turnde Iris de 
Kremer heel netjes, op balk was 
het Famke Perez die haar ze-
nuwen het beste onder contro-
le had, op de vloer deden Kim 
Bloedjes en Iris het heel mooi en 
ook Fien van Oyen deed erg haar 
best. Met de sprong erbij be-
landde Kim op de 14e plaats, ge-
volgd door Famke, Iris en Esmee. 
Fien eindigde op de 23e plaats.
In de tweede wedstrijd kwa-
men de oudste meisjes aan de 
beurt. Amy de Leeuw, Han Ying 
Min en Nina Burgering turn-

den bij de junioren mee. Ni-
na turnde een vlotte brugoefe-
ning en Han Ying zwaaide bijna 
tot handstand op en scoorde het 
hoogste cijfer. Ook op vloer turn-
den de meisjes een mooie oefe-
ning. Amy sprong voor het eerst 
arabier flikflak salto en eindig-
de daarmee op de eerste plaats. 
Han Ying belandde naast Amy 
op het podium en mocht het zil-
ver mee naar huis nemen. Nina 
greep helaas net buiten de me-
dailles maar zette met haar zes-
de plaats een uitstekende pres-
tatie neer.
Daniëlle Dam turnde voor het 
eerst mee met de senioren. Met 
topscores voor brug en vloer 
mocht ze de hoogste plek op 
het podium innemen. De tweede 
gouden plak voor TIOS. 

Op zondag kwamen in de divi-
sie vier meisjes in actie. De te-
genstand was sterk. Benck de 
Winter, Anouk van Dijk, Shen-
en Bakker, Isa de Wildt en Pien 
Pepping begonnen op de balk. 
Alleen Pien wist er op te blijven. 
Ook op brug deed Pien het goed 
en belandde op een mooie 8e 
plaats. Benck en Anouk deden 
het juist op vloer heel goed en 
belandden achter elkaar op de 
14e en 15e plaats. 
Aan de andere kant van de zaal 
streden Noëlle Bakker, Meike 
Groot en Mila Dekker. Meike liet 
een keurige overslag zien en ein-
digde als 10e. Ook Mila sprong 
goed en turnde tevens een  
vloeroefening waardoor ze als 8e 
uit de strijd kwam.
Lisa Hoeben, Bente Knijnenberg 
en Suzanne de Jong hadden het 
zwaar in de tweede wedstrijd bij 
de jeugdmeisjes. Op vloer turn-
den alle meisjes wel een salto 
voorover. Alleen Lisa wist zich bij 
de top tien te turnen en eindigde 
op de 8e plaats.
In de laatste wedstrijd kwamen 
Ariënne Adrichem, Mei-lin Bak-
ker, Teun Rommel en Irene Mo-
lenaar op de turnvloer. Vloer en 
sprong ging de meisjes redelijk 
goed af en Mei-lin turnde zelfs 
een 13.20 op brug. Helaas vielen 
de scores op balk tegen zodat 
Irene genoegen moest nemen 
met de 13e plaats, Teun met een 
10e plek en Mei-lin en Ariënne 
achtereenvolgens op de negen-
de en achtste plaats. 
Het volgende competitieweek-
end vindt plaats op 14 en 15 ja-
nuari.

Goud voor Nicole v.d. Toorn
Castricum - Op 19 en 20 no-
vember werden in Sporthal Be-
verwijk de eerste competitie-
wedstrijden voor de vierde en 
vijfde divisie van de KNGU  ge-
turnd. VIOS was met haar selec-
tieturnsters aanwezig. Hieronder 
de uitslagen.
Vijfde divisie instap: Voor Puck 
Groendijk en Lena Lute begon 
het eerste echte wedstrijdsei-
zoen. Beide meisjes lieten pri-
ma oefeningen zien wat tot een 
hoge eindranking leidde: Puck 
werd 8e en Lena 10e. Bij de pu-
pillen II turnde Roos Vixsebox-
se ook mooie oefeningen. Voor-
al haar brugoefening blonk uit. 
Roos werd 15e. Bij de jeugd 
turnden  Nina Koene en Alyssia 
Böger alle twee drie goede toe-
stelrondes ; helaas gingen ze op 
de vloer vanwege de spanning 
een beetje de mist in wat dure 
punten kostte. Doris Brakenhoff, 

junioren, turnde zeer stabiel op 
balk en scoorde daar erg hoog. 
Totaal werd zij 10e. Manouk Ro-
denburg, senioren, turnde over-
al stabiel en behaalde de 12e  
plaats.
In de vierde divisie turnden Ni-
cole v.d. Toorn, Stijne de Winter 
en Patrice Brakenhoff bij de pu-
pillen 2. Nicole was na vier toe-
stellen de beste en mocht een 
gouden medaille in ontvangst 
nemen. Haar clubgenote Stijne  
scoorde op balk heel goed en 
werd uiteindelijk  vierde. Patrice 
had de beste sprong en behaal-
de een 15e plaats.
Marlous de Bruijne turnde een 
goede wedstrijd en werd bij de 
senioren 6-e.
Ook turnen bij VIOS? Kom ge-
rust eens kijken bij de groepen 
op woensdag van 17.00 uur of 
vrijdag om 16.30 uur in de gym-
zaal aan de Eerste Groenelaan. 

Tweede plaats voor Kaylin
Castricum - Het weekend van 
19 en 20 november stond in het 
teken van de Kring Speedo Club 
Meet wedstrijden. Deze werden 
in alle 14 kringen van de KNZB 
gezwommen. 
De in Castricum wonende Kay-
lin Stel, zwemmend voor De Dol-
fijn uit Amsterdam, zwom deze 
wedstrijd met haar team in Hil-
versum. Er stonden 21 afstan-
den op het programma en de 
club die over deze afstanden de 
snelste was mag deelnemen aan 

de Nationale Speedo Club Meet. 
Er werd gezwommen in de leef-
tijdsklassen minioren 3 (2003), 
minioren 4 (2002) en minoren 5 
(2001) voor jongens en meisjes 
en minoren 6 (2000) bij de jon-
gens. Kaylin komt uit bij de mi-
nioren 5. Ze zwom de 50 vlinder 
in 41.73 wat goed was voor een 
tweede plek. Eerste werd Kaylin 
op de 100 wissel in 1.30.16. Ook 
won ze de 100 vrij in 1.18.37. 
Totaal werd De Dolfijn tweede 
achter Oceanus uit Aalsmeer.  

Klaas Jongeneel pakt 
dubbele winst bij WIK
Castricum - Klaas pakte op de 
12e speelavond van de winterli-
brecompetitie in zijn twee partij-
en de volle winst. In zijn enerve-
rende eerste partij moest hij al-
le zeilen bijzetten om Siem Bak-
kum van de overwinning af te 
houden. Siem maakte wel twee 
mooie series van 12 en 15 ca-
ramboles maar Klaas scoorde 
met regelmaat series van boven 
de vijf, waardoor de wedstrijd 
was beslist in 21 beurten. Siem 
verdiende, mede door zijn goede 
spel, toch nog een punt.
In zijn tweede partij moest de 

grote man van vorige week, 
Frans Lute, ervaren dat een 
Klaas in goede doen, moeilijk te 
verslaan is. Na weer 21 beurten 
had Frans het nakijken en stap-
te Klaas met een big smile van 
de tafel en was meer dan tevre-
den. Willem Baltus stuurde in 
22 beurten Hein Kitsz als verlie-
zer van de tafel en pakte de vier 
winstpunten. Waar Piet van Leur 
al weken op zat te spinzen, luk-
te het hem nu om een kopposi-
tie te pakken. Zijn partij tegen 
Peter Groenendal ging om de 
vraag wie de tweede plaats kon 

veroveren. Piet liet er geen gras 
over groeien en zette Peter na 
23 beurten als verliezer aan de 
kant. Zijn veroverde vier punten 
waren voldoende om de begeer-
de tweede plaats over te nemen 
van Siem Bakkum. 

Gert Lute stapte opgelucht van 
de wedstrijdtafel na zijn winst 
in 24 beurten op Henk Stengs. 
De laatste weken twijfelde hij of 
hij nog wel wil biljarten, na deze 
avond zullen zijn twijfels wel weg 
zijn. Op de helft van de compe-
titie is het ongemeen spannend 
aan de kop van de ranglijst, liefst 
10 spelers hebben een goede 
kans om in de top drie te eindi-
gen. 
Stand: 1. Gerard de Zeeuw, 2. 
Piet van Leur en 3. Peter Ent.

Akersloot - Donderdag 8 de-
cember is er weer een doorde-
weekse wandeling bij de Aker-
sloter Marathon Klub, de Amak.

Amak wandelt Het vertrek is om 9.30 uur van-
af Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Tini Krom 0251-
312815.
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Kafka op bezoek in Limmen
Vorige week was ik bij wethouder E. F. G. Meijer (CK&G), waarmee 
ik van mening verschil over de uitvoering van het B&W-besluit ‘Defi -
nitieve aanwijzing clusterplaatsen’ van 24 mei 2011, toegestuurd aan 
belanghebbende bewoners. Het  ontwerpplan van oktober 2010 is door 
inspraak is gewijzigd. ‘Mijn’ clusterplaats komt niet naast mij, maar aan 
de overkant. Door de inspraak luidt de bestuurlijke reactie ‘dat alle lo-
caties van clusterplaatsen aan de Hogeweg naar de overkant worden 
verplaatst, en dat de rijroute (van de zijlader) hierdoor wordt aangepast’. 
De conclusie in het defi nitieve besluit: ’De zienswijze geeft aanleiding 
de locatie te wijzigen … geen aanwijzingen te veronderstellen dat de 
locatie overlast geeft voor anderen’. Als belanghebbende had ik nóch 
bij het ontwerpplan, nóch bij het defi nitieve besluit aanmerkingen. Tót 
… in oktober 2011 witte stippen voor mijn woning worden gekalkt. Hier 
komen zwarte tegels met witte driehoek. Mijn verbazing behelst het ge-
meenteplan om de verzamelplaats - zonder enig overleg - bij mij aan 
te leggen. Ik bel de contactpersoon: “Dit klopt niet. De clusterplaats 
in het defi nitieve besluit is aan de overkant. Op andere plekken aan de 
Hogeweg zijn ook ‘witte stippen’ gekalkt (nu tegels) in strijd met het 
defi nitieve B&W-besluit. Met die bewoners is wél overlegd!”. De ambte-
naar: “Meneer, maakt u zich geen zorgen. Er is een verkeerde tekening 
gebruikt, het komt goed!”. Ik herhaal: “De tegels komen dus aan de 
overkant, conform het defi nitieve besluit?”. De ambtenaar: “Ja zeker!”. 

Niet dus. Een week later liggen de tegels op de plek van de ‘witte stip-
pen’, aan de verkeerde kant van het defi nitieve besluit (bij mij geen te-
gels). Ik ben stomverbaasd en reageer direct. Dan treedt de geest van 
Kafka in werking. De verzamelplaatsen blijven aan mijn kant - westzijde 
Hogeweg - terwijl het B&W-besluit de oostzijde aanwijst. Ik kan hoog 
springen, ik kan laag springen, dat helpt niet. Wel nodigt wethouder Me-
ijer mij ten gemeentehuize uit. Een prachtig gebouw, maar een slecht 
gesprek (één cactus is veel te weinig). De wethouder wil de historie 
omtrent ‘mijn’ verzamelplaats aan de Hogeweg weten. Ik wijs hem op 
het defi nitieve collegebesluit. Zijn ambtenaar gaf mij al eerder volmondig 
gelijk, heeft dat twee weken eerder ook in een brief van die strekking 
vastgelegd. Daar kwam het spook van Kafka weer om de hoek. Wet-
houder Meijer houdt de brief tegen. De erkenning door de ambtenaar 
naar mij wordt door de wethouder niet gehonoreerd. In mijn ogen vol-
strekt in strijd met wettelijke spelregels. Wij komen er in ons gesprek ten 
gemeentehuize niet uit. De wethouder zal op het geschil terugkomen. 
Daarna e-mailt de contactpersoon mij: ’De wethouder komt maandag 
28 november 2011 (‘grijzebakkendag’) naar de Hogeweg om pools-
hoogte te nemen’. Ik blijf verbijsterd. Witte stippen in de natuur zitten 
(wille)keurig op rode paddenstoelen. Om van te genieten. Witte stip-
pen op het wegdek, willekeurig door de gemeente neergekalkt, kunnen 
grote ergernis opleveren. Zeker als het verdwaalde stippen zijn, waarbij 
een kabouter die ze ontdekt steeds verder het bos wordt ingestuurd. 
Op 5 december komt ‘Klaas’ langs. Kafka doolt al enkele weken rond 
de Hogeweg…
Peter Samuel, Hogeweg 183, Limmen. 

Opslagruimte en achter-
pad in de aanbieding
Burgers van Castricum, heeft u ook een parkje, veldje, of andere open-
bare ruimte achter uw huis? Zo’n veldje waar eigenlijk niemand iets mee 
doet en waar alleen maar natuur is? Vanaf heden kan dat bij uw grond 
getrokken worden. De gemeente heeft hiervoor de deur wagenwijd 
open gezet. En het gaat eigenlijk heel eenvoudig. Eerst leg je betonpla-
ten achter je terrein, en daar stal je je voorraad en je spullen op. Je zet 
er misschien een schutting neer, of een container, in elk geval iets dat 
duidelijk aangeeft: nu is dit stukje openbare grond voortaan van mij. En 
dan wacht je af. Op een bepaald moment komt er een ambtenaar langs. 
Die zegt dan: zo’n plaat beton, dat is slecht voor de natuur. U moet er 
palen onder slaan, en dan een plank over leggen. We noemen het voor 
de buitenwereld gewoon een ‘uitkraging’ en dan heeft u er zomaar een 
lapje grond bij. Geen voorwaarden, geen kosten. 
Dit is de situatie op het strand. In overleg met de gemeente hebben vier 
paviljoenhouders jarenlang een gratis stuk strand gebruikt voor opslag. 
En toen het Hoogheemraadschap klaagde over de manier waarop dat 
werd ingevuld hebben ze allemaal zomaar vier meter extra ruimte bij 
hun pand gekregen, 20% van hun oppervlak. Met een belofte voor een 
vaste vergunning in de toekomst. Gratis en voor niets cadeau.
Adrie Lute, Platform Ons Strand

Wie bedenkt nieuwe titel voor boek?

Castricum - Drie jaar gele-
den zag het boek ‘De gekleur-
de heks’ het levenslicht, ge-
schreven door Anita Breetveld-
Boots ofwel juf Anita van basis-
school Toermalijn. Veel kinderen 
en ouders vroegen om een ver-

volg. Maar de auteur was bezig 
een ander verhaal uit haar pen te 
toveren: Heksenjacht. Dat is bij-
na klaar.
Ondertussen benaderde uitge-
verij Buitenzorg Anita, omdat ze 
De gekleurde heks wilden her-

uitgeven. Dat wilde ze graag, 
maar met enkele aanpassin-
gen in het verhaal. Ze is nu op 
zoek naar een nieuwe titel. Ani-
ta schrijft daarom een prijsvraag 
uit. Om mee te kunnen denken 
is het belangrijk dat men weet 
waar het verhaal over gaat. In 
het kort: Heks Niessela niest als 
ze tovert en alles wordt dan een 
kleur. Ze gaat naar heks Groe-
zel en hoopt dat zij haar kan hel-
pen. Groezel wil haar helpen als 
ze een Stronkelgieter voor haar 
zoekt. Groezels spreuk mislukt 
en wordt in een kleur getoverd. 
Er zijn drie dingen die Niessela 
en Groezel kunnen helpen: Een 
gouden knijper, een gouden pan 
en een gouden haar van Kribba, 
de boze heks. Ze gaat op reis om 
deze drie dingen en een Stron-
kelgieter te zoeken. Dit wordt 
een spannende zoektocht. En of 
het allemaal lukt? Mail de nieu-
we titel naar niessela@hotmail.
com. De winnaar ontvangt een 
gratis boek of verrassing. Het 
is te koop bij boekhandel Laan 
voor 15,95 euro.

Nieuwe expositie in Tuin Rommel
Castricum - Van 8 december tot 
en met 14 februari is er een nieu-
we expositie te zien in de Tuin 
van Kapitein Rommel. De Am-
sterdamse Hanna van Dijk was 
meteen verkocht bij haar eerste 
bezoek aan de tuin. 

“Ik werd er onmiddellijk verleid 
om een schetsboekje te pak-
ken en op stille plekjes van al-
les vast te leggen”, vertelt zij. 
“Daarmee thuisgekomen groei-
den de schetsen uit tot tekenin-
gen, aquarellen en schilderij-
tjes. Maar behalve allerlei mooie 
plekjes waren het ook vooral de 
beelden die ik er tegenkwam. 
Die prachtige houten groeisels, 
stronken, tronken, stammetjes. 
Een beetje bewerkt en bijgesne-
den, bijgeschaafd, zodat ze bijna 
menselijke uitdrukkingen kre-
gen en de tuin beeldig bevol-
ken. Die tuin heeft mij heel wat 
uren van de straat  gehouden en 
de resultaten hangen nu in de 

ontmoetings- en expositieruim-
te.” Ga bijvoorbeeld een kijk-
je nemen tijdens de alternatieve 
kerstmarkt die op 17 december 
van 16.30 tot 19.30 uur gehou-
den wordt. De opbrengst gaat 

naar goede doelen. Ook van al-
le schilderijen en tekeningen die 
verkocht worden gaat de helft 
van de opbrengst naar een goed 
doel: de Internationale Campag-
ne voor Tibet.

Na 25 jaar Kerst-Inn andere aanpak
Castricum - Op 24 december is 
het 25 jaar geleden dat de Kerst-
Inn in Castricum haar intrede 
deed. Al die jaren werd ieder-
een in de gelegenheid gesteld 
om kerstavond op gezellige wij-
ze samen door te brengen. Nu is 

het tijd voor een andere aanpak. 

De vrijwilligers van de Kerst-Inn 
bezoeken mensen die dat op 
prijs stellen thuis op kerstavond. 
Mensen die het afgelopen jaar 
problemen hebben gehad van-

wege bijvoorbeeld een sterfge-
val. Zij worden verrast met een 
kerstpakket. De kerst-inn heeft 
een netwerk waaruit dit netwerk 
worden personen geselecteerd 
die in aanmerking komen voor 
het kerstpakket. 

Castricum - Op woensdagmor-
gen deed de politie onderzoek in 
een woning aan de Bloemen in 
Castricum. 

In het pand werd in meerdere 
vertrekken kweekruimtes voor 

Hennepkwekerij op De Bloemen
hennep aangetroffen. In totaal 
ging het om ongeveer 135 plan-
ten, 10 kilo gedroogde hennep-
toppen en de benodigde appa-
ratuur. 

Bij onderzoek bleek er ook spra-

ke te zijn van diefstal van stroom. 
Ook was er met de gasmeter ge-
knoeid. 
Ter plaatse werd de 56-jarige 
bewoner aangehouden. Hij werd 
voor verhoor overgebracht naar 
het politiebureau. De hennep en 
de apparatuur werden in beslag 
genomen. 
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Bakkers en tuinders op 
open dag Oud-Castricum
Castricum - Op de eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 4 de-
cember is de expositie over een 
aantal onderwerpen in het nieu-
we jaarboek te bezichtigen. Er 
zijn foto’s te zien van de plaatse-
lijke bakkers van de laatste hon-
derd jaar en van de amateurtuin-
ders die hier een halve eeuw ac-
tief zijn. 
Ook is er aandacht besteed aan 

de vroegere burgemeester Lom-
men. Het Historisch Informa-
tiecentrum De Duynkant aan 
de Geversweg 1b is 4 decem-
ber zoals gebruikelijk geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur. Het 34e 
Jaarboek is dan ook verkrijgbaar 
voor vijftien euro. Men kan ook 
donateur worden en ontvangt 
dan het boek gratis bij betaling 
van een minimale donatie van 
dertien euro.

Aad de Graaf gast bij 
de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Aad de Graaf uit Castri-
cum te gast Aad de Graaf. De 
Graaf nam in 1955 de elektroni-
cawinkel van zijn vader over en 
bouwde deze uit tot Expert de 
Graaf met vestigingen in Cas-

tricum en Wormerveer. Naast 
het ondernemerschap heeft De 
Graaf diverse bestuursfuncties 
vervuld, waarin hij zich beijverde 
voor de promotie van het cen-
trum van Castricum. Verder is De 
Graaf actief in het Oranjecomité. 
Genoeg onderwerpen voor een 
boeiend gesprek.
De uitzending is op donderdag 
1 december van 21.00 uur tot 
22.00 uur. Herhaling op zondag 
4 december van 12.00 uur tot 
13.00 uur.
De uitzending is in stereo tot ver 
in de regio te beluisteren via de 
etherfrequentie 105.0 FM en op 
twee kabelfrequenties namelijk 
104.5 FM voor Bakkum & Castri-
cum en 89.0 FM voor Akersloot, 
Limmen & De Woude. Heb jij ook 
een tip voor ons? Een leuke, bij-
zondere of opvallend persoon uit 
de gemeente Castricum? Mail 
dan naar 100@castricum105.nl.
Foto: Combi Loek Anderson.

Kerstconcert van het 
Bamestra’s Collectief
Limmen - Zondag 11 decem-
ber verzorgt het ensemble Ba-
mestra’s Collectief een kerstcon-
cert in de sfeervolle protestant-
se kerk te Limmen. Dit concert 
wordt georganiseerd door Lim-
men Cultuur.

Het vocaal ensemble Bamestra’s 
Collectief viert in 2011 het 25-ja-
rig jubileum. Begonnen in 1986 
als kwartet onder de naam Pol-
dervokaal is Bamestra’s Collec-
tief uitgegroeid tot een ensemble 
van 14 geschoolde zangers en 

Kerst vieren bij De Zonnebloem
Limmen - De Zonnebloem Lim-
men nodigt alle ouderen uit Lim-
men uit voor een gezellige, muzi-
kale kerstmiddag op zaterdag 10 
december. De bekende mezzo-
sopraan Joke Oud verzorgt de-
ze middag. Zij zingt niet alleen 
kerstliederen maar ook liederen 
uit musical en operette en lied-
jes met levenswijsheden, lief-
de, realiteit en droom als onder-
werp. De muziek wordt afgewis-

zangeressen. Het ensemble staat 
sindsdien onder de artistieke lei-
ding van Maria Rondèl, die ook 
de oprichtster is. De pianobe-
geleiding is in handen van Jean 
Luc Vriend. Het kerstconcert be-
vat onder andere een integra-
le uitvoering van het Gloria van 
A.Vivaldi, Cantique de Jean Raci-
ne van G. Fauré en Sancta Maria 
van W.A. Mozart. Daarnaast wor-
den kerstcomposities gezongen 
van de middeleeuwen tot aan de 
twintigste eeuw met werken van 
ondermeer F. de Nobel, F. Schu-
bert en G. Rossini en tevens van 
hedendaagse componisten zo-
als John Rutter en Anita Kerr. 
En natuurlijk mag het traditione-
le sluitstuk van het concert ‘Stille 
Nacht’ niet ontbreken.
Het concert vindt plaats in de 
protestantse kerk aan de Zuid-
kerkenlaan, aanvang 15.00 uur, 
entree 12 euro inclusief koffie/
thee.

Reserveren van kaarten: telefo-
nisch: 072-5052235, via limmen-
cultuur@hotmail.com of www.
limmencultuur.nl en vanaf 14.30 
uur verkrijgbaar aan de kerk.

Veiling Bakkerij groot succes
Castricum - Zondag 20 novem-
ber vond er een benefietveiling 
plaats in De Bakkerij. Deze vei-
ling was een groot succes. Er 
werd door de aanwezigen flink 
geboden op allerlei uiteenlopen-
de kavels, die waren aangebo-
den door verschillende vrijwilli-
gers en bedrijven.
De prijs van sommige kavels 
liep aanzienlijk op. Zo ging een 
workshop sushi maken voor 95 
euro onder de hamer en bracht 

een houten kunstwerk 60 euro 
op. Ook werd er veel geld opge-
haald met onder andere een eta-
lageruimte, een taart met Bakke-
rij-decoratie, verschillende wijn-
pakketten en een persoonlijk, op 
maat gemaakt lied. 
De totale opbrengst van de vei-
ling bedraagt maar liefst 1730 
euro. Dit bedrag zal gebruikt 
worden om de periode tot de uit-
bouw van De Bakkerij te over-
bruggen.

seld met gedichtjes. Gezelligheid 
en sfeer voeren de boventoon in 
dit programma zodat ieder met 
een warm kerstgevoel weer naar 
huis gaat.

Het optreden van Joke Oud vindt 
plaats in De Burgerij op zaterdag 
10 december, aanvang 14.00 uur. 
Wie vervoer nodig heeft kan bel-
len met Nel Seignette, tel. 072-
5051324.

Het vernieuwde bestuur 
van de Business Club CAL

Castricum - De Business Club 
CAL is opgericht in 2001 met als 
doel het creëren van netwerken 
voor alle bedrijven, groot en klein 
in CAL. De activiteiten kunnen 
variëren van een boottocht, een 
wedstrijdje carten, barbecueën 
op het strand, een bedrijfsbe-
zoek bij een collega ondernemer, 

een ondernemerscafé, een golf-
clinic, et cetera.
De bijeenkomsten geven de le-
den volop de gelegenheid col-
lega ondernemers te ontmoe-
ten en te netwerken in een altijd 
weer gezellige ambiance.
De Business Club CAL is een 
actieve club van ondernemers 

uit de industrie, de handel en 
dienstverlening, die via informe-
le en interessante bijeenkom-
sten werken aan een uitgebreid 
netwerk van zakelijke relaties. 
Zo wordt zakendoen plezieriger 
en wordt kennis en ervaring met 
elkaar gedeeld.
De Business Club CAL mag zich 
verheugen in een groeiende be-
langstelling vanuit het bedrijfsle-
ven. Steeds meer ondernemers 
vinden de weg en sluiten zich 
aan. In de afgelopen week heeft 
het negentigste lid zich aange-
meld. De club gaat nu op naar 
de 100!
Wie trekken de BCCAL kar de 
komende periode? Voorzitter is 
Frank Drost, leden zijn Gert van 
Duin, Marina van der Wal, Kas-
per Oldenburger, Lanir van der 
Voort-Schol, Sander Haasbroek 
en Leo van Schoonhoven, Ma-
rianne Vollers doet het secreta-
riaat.
Belangstelling? Kijk dan op 
www.bccal.nl
Van linksboven naar rechtsbo-
ven: Sander Haasbroek, Frank 
Drost, Leo van Schoonhoven, zit-
tend van links naar rechts: La-
nir van der Voort-Schol, Gert van 
Duin, Marianne Vollers. Op de 
foto ontbreken Marina van de 
Wal en Kasper Oldenburger.
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Vonken uit de schoorsteen
Uitgeest - Vrijdag is de brand-
weer van Heemskerk en van 
Uitgeest uitgerukt naar de As-
sum in Uitgeest na een mel-
ding binnenbrand in een woning 
met een rieten dak. Het bleek te 
gaan om een schoorsteenbrand. 
De buurtbewoners hadden von-
ken gezien bij de schoorsteen 
van de woning. De melding werd  
meteen opgeschaald naar mid-
delbrand vanwege het rieten 
dak. De schoorsteen is door de 
brandweer met behulp van een 
ladderwagen gedeeltelijk verwij-
derd om de brand te bestrijden.  
Foto: mgkmedia.nl/Lucas Hazes.

Fototentoonstelling Oud Uitgeest

Eerste Hutgheest naar 
voorzitter Harmonie
Uitgeest - Het was wethou-
der Arnold Sely, die woensdag 
23 november de door de Histo-
rische Vereniging Oud Uitgeest 
georganiseerde fototentoonstel-
ling officieel opende. De vereni-
ging geeft ieder jaar een jaar-
boek uit, de Hutgheest. Het eer-
ste exemplaar werd woens-
dag door de voorzitter van Oud 
Uitgeest, Theo Duivenvoorden 
overhandigd aan Jan Vastenouw, 
voorzitter van de Harmonie Uit-
geest.
Dingen vastleggen is van on-
schatbare waarde. Dat vond ook 
Jan Vastenouw, die met anderen 
geprobeerd heeft een boek over 
de Harmonie Uitgeest uit te ge-
ven in verband met hun 125-ja-

rig bestaan verleden jaar. Maar 
het bleek helaas geen haalbare 
kaart. Dolgelukkig was hij dat de 
Historische Vereniging Oud Uit-
geest de door hem verzamelde 
gegevens in hun jaarboek wilde 
publiceren. Het is het eerste uit-
gebreide verhaal in het jaarboek, 
dat door hem is geschreven en 
door Greet Enkt-Mors van  illu-
straties is voorzien. 
Jan Vastenouw: “Vroeger was er 
niet zo veel te doen in het dorp. 
De Harmonie betekende veel 
voor de mensen.” Ook de overi-
ge verhalen in het jaarboek, on-
der meer over de Molen de Kat; 
honderd jaar gemeentebegro-
ting Uitgeest van 1910-2010 en 
de A9: vijftig jaar van Uitgeest 

naar Alkmaar zijn boeiend. De 
kroniek 2010 achterin het boek 
geeft een overzicht van gebeur-
tenissen per maand. Voor niet-
leden is het jaarboek voor 17,50 
euro verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt in Uitgeest.
Theo Duivenvoorden: “Feesten 
daar hield men wel van bij het 
muziekkorps, want bij het veer-
tigjarige jubileum waren er een 
halve maand lang praktisch el-
ke dag festiviteiten en vele Uit-
geesters deden hieraan mee. 
Een dieptepunt voor de Harmo-
nie was in 1936 toen pastoor Van 
der Loos het katholieke volks-
deel opriep een eigen katholieke 
Harmonie op te richten. Omdat 
vrouwen ook lid mochten wor-

De voorzitter van de Historische Vereniging Oud Uitgeest, Theo Dui-
venvoorden (rechts) overhandigt de eerste Hutgheest 2011 aan de 
voorzitter van de Uitgeester Harmonie, Jan Vastenouw.

den, vreesde hij voor gemeng-
de huwelijken tussen vrouwelij-
ke en mannelijke leden en dat 
was volgens hem uit den boze. In 
1963 was er weer één Uitgeester 
Harmonie.” 
De beeldbank van Oud Uitgeest 
met meer dan 10.000 foto’s, te 
vinden op de website: www.oud-
uitgeest.nl. Bij een rondje langs 

de foto’s uit 1890, 1895, 1900, 
1906, 1909, 1910, 1915 en 1930 
in vergelijking met het heden is 
te zien dat sommige plekjes nog 
mooi bewaard zijn gebleven en 
andere plekjes totaal zijn veran-
derd. De tentoonstelling is nog 
tot 5 januari in de hal van het 
gemeentehuis te bezichtigen. 
(Marga Wiersma).

Muppets Christmas Carol

Uitgeest - Musical Sound ver-
hoogt tijdens de donkere da-
gen voor kerst de gezelligheid 
en de kerstsfeer met een optre-

den van ‘The Muppets Christ-
mas Carol’,  waarin het inmiddels 
klassieke kerstverhaal van Char-
les Dickens, Scrooge wordt ge-

zongen en uitgebeeld. Het kerst-
verhaal wordt met behulp van 
poppen uitgebeeld, die door de 
koorleden zijn gemaakt. Daar-
naast spelen er acteurs mee.  
omlijsten. De collectie poppen 
is dit jaar uitgebreid met behulp 
van de creatieve inspanning van  
het Textielatelier, dat een onder-
deel is van de Hartekampgroep. 
Het Textielatelier is gevestigd in 
de C. Groenlandstraat in Heems-
kerk, waar publiek welkom is om 
te komen kijken. 

The Muppets Christmas Carol 
wordt op 17 december uitge-
voerd in Dorpshuis de Zwaan, 
Middelweg 5 in Uitgeest. De zaal 
is open om 20.15 uur. De toe-
gang is gratis.
De voorstelling in Heemskerk  
vindt plaats op zondagmiddag 
11 december in de Vrijburcht om 
14.00 uur. 

Sponsors gezocht voor woongroep

Uitgeest geeft ruim 2.800 
euro aan de collectanten
Uitgeest - In de periode van 14 
tot 18 november is door bijna 
dertig vrijwilligers gecollecteerd 
voor de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapt Kind (NS-
GK). Onder deze vrijwilligers wa-
ren ook elf vrijwilligers van de 
Stichting Woongroep Uitgeest. 
In totaal is het prachtige bedrag  
van 2.817 euro opgehaald. NS-
GK zet zich in voor kinderen en 
jongeren met een handicap en  
maakt het mogelijk dat zij met 
hun beperking gewoon kunnen 
spelen, leren, sporten, wonen en 
werken. Door NSGK is vorig jaar 
een bijdrage verleend aan het 
project Begeleid Zelfstandig Wo-
nen in Uitgeest van de Stichting 
Woongroep Uitgeest (SWU). De-
ze Stichting is eind 2009 opge-
richt. Doel is om voor een groep 
van negen jongvolwassenen met 
een beperking aan het Dr. Brug-

manplantsoen een woongroep 
op te richten waar zij onder pro-
fessionele begeleiding in hun ei-
gen (huur)appartement zelfstan-
dig kunnen wonen. Van de op-
brengst van de collecte van de 
vrijwilligers van SWU, 1.330 eu-
ro, mag de helft gebruikt wor-
den voor de inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimte/tuin 
bij de te bouwen negen appar-
tementen. Naar verwachting 
start de bouw in het voorjaar van 
2012. SWU is op zoek naar maat-
schappelijk betrokken particulie-
ren en bedrijven, die via sponso-
ring er voor willen zorgen dat 
deze woongroep niet alleen nu, 
maar ook in de toekomst verze-
kerd is van een stevige (financi-
ele) basis. Voor meer informa-
tie over het project en sponsor-
mogelijkheden: www.stichting-
woongroep-uitgeest.nl. 

Uitgeest - Woensdag omstreeks 
20.20 uur hielden politieagenten 

Zonder rijbewijs op bromfiets
op het Moensplein in Beverwijk 
een 24-jarige Uitgeester aan op 

zijn bromfiets. Hij bleek te rijden 
terwijl zijn rijbewijs ongeldig was 
verklaard. Er is proces-verbaal 
tegen hem opgemaakt. 

Uitgeest - Het Heemskerks koor 
Femmes Vocales geeft zondag 
11 december vanaf 15.00 uur 
een kerstconcert in de Dorps-
kerk op de Castricummerweg. 
Onder leiding van Piet Hulsbos 
zingt het koor kerstliederen. Bo-
vendien staat een cyclus van tra-
ditionele carols op het program-
ma. Deze liederencyclus is door 
John Rutter bewerkt voor vrou-

Kerstconcert met Kerstin
wenstemmen en harp. Harpis-
te Kerstin Scholten speelt solo 
in dit stuk en begeleidt het koor. 
Kerstin is Heemskerkse van ori-
gine. Na afloop van het concert 
staat er een gratis drankje klaar. 
Kaarten zijn voor 10,00 euro in 
de kerk verkrijgbaar. Telefonisch 
reserveren is mogelijk: 0251-
237011 of via www.femmesvoca-
lesheemskerk.nl. 
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Univé Noord-Kennemerland 
reikt Steuntjes in de rug uit
Regio - Het Velser Amusements 
Orkest heeft zaterdag 12 novem-
ber tijdens het Notenfeest in de 
Moriaan in Wijk aan Zee een 
cheque van 2.000,- euro ont-
vangen uit handen van Richard 
Bloedjes van Univé Noord-Ken-
nemerland. Het ging om een zo-
genoemd ‘Steuntje in de rug’; 
een geldbedrag dat Univé jaar-
lijks schenkt aan stichtingen en 
organisaties die zich belange-
loos inzetten in de regio.

Nog meer prijswinnaars
Zwembad Dampegheest is de 
gelukkig winnaar van de eerste 
prijs en ontvangt 3.000,- euro om 
het zwembad in open te hou-
den. De uitreiking van dit Steun-
tje in de rug zal naar verwach-
ting in mei 2012 plaatsvinden, tij-
dens de opening van het zwem-
seizoen. 
Ook gym- en trampolinevereni-
ging Heiloo is in de prijzen ge-
vallen. Tijdens het jaarlijkse club-
kampioenschap op zondag 13 
november  heeft gym- en tram-
polinevereniging Heiloo de der-
de prijs ter waarde van 1.000,- 
euro in ontvangst genomen. Zij 
hebben hiermee een startka-
pitaal binnengehaald om een 
tweede trampoline aan te schaf-
fen.

Steuntje in de rug
“Vanwege onze maatschappelij-
ke betrokkenheid stellen we ie-
der jaar drie Steuntjes in de rug 
beschikbaar. Het idee is om het 
voor drie goede doelen mogelijk 
te maken om zaken uit te voe-
ren die anders zouden blijven 
liggen”, aldus Richard Bloedjes. 
“De drie regionale goede doelen 
worden door onze ledenraadsle-
den genomineerd, waarna onze 
leden, verzekerden met een in-
boedel- en/of opstalverzekering, 
de uiteindelijke volgorde bepa-
len. Zij brengen hun stem uit op 
één van de genomineerde goe-
de doelen.”

Spetterend Notenfeest
Tijdens het Notenfeest in de Mo-
riaan was het druk. Ruim 300 
mensen genoten van de entou-
rage; een avond om nooit te ver-
geten. Bijzonder waren ook de 
optredens van Celine Dib met 
haar vader Samuel. “Het is niet 
te geloven dat een meisje van 
twaalf jaar dit zo kan uitvoeren. 
Ook het duet samen met haar 
tante Grace Deeb was gewel-
dig. Het was voor de orkestleden 
fantastisch dat zij laatstgenoem-
de mochten begeleiden bij het 
nummer ‘My Heart will go on”, 
besluit de enthousiaste Richard. 

Tjade, Patty en Qwin kijken terug 
op hun eerste seizoen in Frankrijk
Castricum - De Castricummers 
Tjade en Patty van Wittmarschen 
vertrokken dit voorjaar met hun 
dochtertje Qwin naar Frankrijk 
om camping Ser Sirant te be-
heren in de buurt van Grenoble. 
Doel is om die later over te ne-
men. De hond Ringo ging ook 
mee. “Zo sta je nog voor de klas 
en zo sta je achter de bar, in de 
keuken, in het toiletgebouw, op 
het terrein, in het meer of op 
een berg”, lacht Patty, die docen-
te techniek en lichamelijke oefe-
ning was op het Bonhoeffer Col-
lege. “Het is allemaal de moeite 
waard geweest. Het voelt goed 
en we zijn ontzettend tevreden 
over onze eerste ervaringen als 
campingbeheerders.” 
“Nadat we op 4 april Nederland 
achter ons lieten, zijn we volop 
het avontuur ingedoken. In de 
drie weken voordat de camping 
officieel open zou gaan, hebben 
we veel hulp gehad. Er moest 
dan ook het nodige gebeu-
ren; van snoeien tot schoonma-
ken en van maaien tot beplan-
ten. Daarna volgde een aantal 
mooie maanden als beheerders. 
We werden in juli door het slech-
te weer behoorlijk op de proef 
gesteld, maar de gasten bleven 
en na een mindere periode heb-
ben augustus en september het 
weer ruimschoots goedgemaakt. 
Ons concept sloeg aan en ook 
de drie-gangen menu’s wa-
ren een waardevolle aanvulling 
voor de gasten. We hebben sa-

men met onze vakantiekrachten 
de nodige sport- en spelactivi-
teiten georganiseerd en ook on-
ze jeugdige gasten werden niet 
vergeten. Naast vele vaste gas-
ten, Tour de France-gangers en 
passanten hebben we ook een 
groot aantal gasten gehad uit de 
buurt die, na het lezen van ons 
vorig artikel in De Castricummer, 
enthousiast waren geworden. In 
het voorjaar wisten ook enke-
le Alpe d’HuZes-fietsers en sup-
porters ons te vinden. Iets waar 
we komend jaar weer de nodi-
ge aandacht aan besteden.” Tja-
de en Patty hebben de sportaca-
demie afgerond en houden van 
wandelen, windsurfen, hardlo-
pen en fietsen op de mountain-
bike en racefiets. Tjade was in 
Nederland IBT-docent bij de po-
litie Noord-Holland Noord en gaf 
les in beroepsvaardigheden die 
met het gebruik van geweld en 
sport te maken hebben.
Het terrein van de camping 
grenst aan een groot meer, Lac 
de Laffrey, waar veel gezwom-
men, gesurft, gekanood en ge-
zeild wordt. Daarnaast wordt er 
in de vroege uurtjes gevist op 
karpers. De camping verhuurt 
watersportmateriaal en moun-
tainbikes. Tjade: “Het gebied om 
de camping heen is bergach-
tig en bosrijk. Goed aangegeven 
wandel- en fietspaden maken 
het een uitstekend gebied voor 
tochten. Daarnaast zijn er vol-
doende mogelijkheden om, niet 

ver van de camping, activiteiten 
te doen zoals rotsklimmen, een 
airpark waarbij je loopt op hoog-
te tussen de bomen door, raften, 
canyoning maar ook een bezoek 
aan de omliggende dorpjes en 
steden is de moeite waard, zoals 
la Mure, Vizille, Corps en natuur-
lijk Grenoble.”

Op 3 oktober sloot de poort van 
de camping. Tjade: “We zijn weer 
behoorlijk aan de slag gegaan 
met het terrein. De nodige pre-
paraties voor de winterperiode 
maar we werken ook al aan nieu-
we activiteiten en mogelijkheden 
om een verblijf nog completer te 
maken.” Hij vervolgt: “We worden 
hier ontzettend goed mee gehol-
pen door een vriend van de cam-
ping, die ook een vriend van ons 
is geworden. Overigens gaan de 
contacten met de Fransen uitste-
kend en kunnen we ons steeds 
beter verstaanbaar maken in de, 
voor ons soms nog, ongrijpba-
re Franse taal. We zijn het avon-
tuur aangegaan, we zijn tevre-
den en dat geldt ook voor de ei-
genaars, Jacquelien en Dick Bais 
uit Heiloo. We gaan er komend 
seizoen weer vol tegenaan. Voor 
ons mag dit nog heel lang zo uit-
dagend blijven zodat we uitein-
delijk onze droom verder kunnen 
verwezenlijken, eigenaar zijn van 
een camping!” Wie de camping 
wil bezoeken of meer informatie 
wenst kan kijken op www.cam-
pingsersirant.com. 

Na verbouwing van een maand
Strandpaviljoen Zeezicht 
nog mooier en gezelliger!
Bakkum - Na een uitgebrei-
de verbouwing die bijna een 
maand duurde, is strandpavil-
joen Zeezicht nieuwe stijl van-
af vrijdag 2 december klaar om 
gasten te ontvangen. Ruim drie 
weken is er met man en macht 
aan Zeezicht gewerkt om er een 
nog warmer en moderner pa-
viljoen van te maken. En daar 
zijn ze in geslaagd! Bedrijfslei-
der Sven de Lange vertelt: “Van-
af vrijdag kan iedereen het met 
ogen zien. Schuif aan bij één van 
de vier haarden, aan de nieuwe 
bar of onder de prachtige veran-

da. Natuurlijk zijn de keuken en 
service nog steeds van de hoge 
kwaliteit die iedereen van Zee-
zicht gewend is. De menukaart 
is vernieuwd en aangepast aan 
het seizoen. Ook de feestzaal an-
nex vergaderruimte is helemaal 
aangepast aan de hedendaagse 
wensen en nog mooier gewor-
den dan hij al was. Wie dus van 
plan is om een feestje of verga-
dering te organiseren, komt eens 
langs om de nieuwe ruimte te 
bekijken. Wij staan klaar om alle 
vragen te beantwoorden en den-
ken graag met iedereen mee.”  

Toerit A9 nacht dicht
Regio - De toerit Castricum / Uit-
geest naar de A9 richting Haar-
lem/Amstelveen is een nacht ge-
sloten. Dat is in de nacht van 5 
op 6 december. Dit vanwege on-

derhoud aan deze toerit nr.10. 
Rijkswaterstaat leidt het verkeer 
om. Autoverkeer wordt eerst 
over de A9 richting Alkmaar ge-
leid tot de volgende afslag nr. 11, 

Akersloot. Daar keert de auto-
mobilist via de Geesterweg terug 
op de A9 maar dan zuidwaarts.

Wie omrijden wil vermijden, kan 
deze nacht de A9 zuidwaarts be-
reiken via de toerit Akersloot of 
Heemskerk. 
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Altijd een eerlijk en betrouwbaar advies
Eigentijds en trendy; dat is Ton Hair Styling
Uitgeest - Voortdurende ver-
nieuwing; dat is wat Lieke Muij-
en van Ton Hair Styling voorstaat. 
Lieke is met ingang van februa-
ri volgend jaar de nieuwe eige-
nares van de kapsalon aan de 
Middelweg 49. Ton en Wil Tromp 
trekken zich dan na 38 jaar te-
rug. Momenteel is de 26-jarige 
Lieke al compagnon.
Gedreven en met passie voor het 
vak hebben Ton en Wil de kapsa-
lon in 36 jaar naar een hoog ni-
veau getild. Lieke begon in 2002 
als leerling-kapster bij Ton Hair 
Styling en is sinds 2007 mede-
eigenares. “Net zoals Ton en Wil 
volg ik, samen met het team, al-
le vernieuwingen op de voet. 
We zijn voortdurend bezig met 
ons vak en op zoek naar nieuwe 
kleuren, stijlen en technieken. 
Romy volgt bijvoorbeeld nu een 

cursus bij Kinki Kappers, waar-
na zij ons weer inspireert door 
de opgedane kennis over te dra-
gen. Kinki Academy biedt ver-
volgcursussen om nog creatie-
ver om kunnen gaan met haar; 
modern, extravagant, extreem of 
chique. Werkelijk alles kan.” Ro-
my van Sikkelerus werkt sinds 
vijf jaar in het team en Fabien-
ne Tajes is leerling-kapster. En er 
is nog ruimte voor een part-time 
collega.
Bij Ton Hair Styling zijn vrouwen 
én mannen welkom. Lieke: “He-
renkapsels knip je in stoere lij-
nen in tegenstelling tot bij vrou-
wen, waar je zachte ronde lijnen 
creëert. Wij zijn zelf heel enthou-
siast over de nieuwe haarmode-
lijn voor vrouwen. Volle, golven-
de kapsels met haar dat in lan-
gere lagen wordt geknipt. Bo-

vendien draait dit seizoen al-
les om textuur: krullen en volu-
me brengen je haar in beweging. 
Een strakke steile coupe veran-
der je snel in een kapsel waar-
mee je alle kanten op kunt; zo-
dat je heel gemakkelijk je eigen 
unieke vorm kunt creëren.”

Naast het bieden van uitgebrei-
de vakkennis, creativiteit en er-
varing werkt het team heel ser-
vicegericht. “We hebben op de 
dinsdag een inloop van 16.00 tot 
20.00 uur. Iedereen is dan wel-
kom zonder afspraak. Boven-
dien is het nu mogelijk online 
een afspraak te maken via onze 
website. Daar is het afspraken-
boek in opgenomen. Natuurlijk 
blijft het ook mogelijk een tele-
fonische afspraak te maken.” Erg 
leuk is het modellenboek dat te 

raadplegen is via de website en 
op de homepage komen allerlei 
twitter-berichten over kappers 
voorbij. “Kenmerkend is verder 
het belang dat we hechten aan 
een open communicatie. Ieder-
een kan rekenen op honderd 
procent persoonlijke aandacht. 

Voor een behandeling moet het 
helemaal duidelijk zijn wat de 
klant van ons verwacht. Daar-
door voorkom je teleurstellingen. 
En advies is bij ons altijd eerlijk 
en betrouwbaar.” Kijk voor meer 
informatie op http://tonhairsty-
ling.nl of bel 0251-311794.

Met webcam kijken naar je kindje

Kinderopvang De Blok-
kendoos gaat van start
Castricum - Regina Hazeleger 
houdt van kinderen en zij zijn 
graag bij haar in de buurt. Daar-
om is achter de woning aan de 
Neeltje Groentjesstraat 4 een fij-
ne ruimte gerealiseerd waar zij 
dagelijks maximaal zes kinderen 
in de leeftijd van nul tot vier jaar 
kan opvangen. In januari gaat 
kinderopvang De Blokkendoos 
van start en twee buurkinderen 
zijn al aangemeld.
Want het heeft nogal wat voor-
delen om gebruik te maken van 
deze kleinschalige wijze van op-
vang. “Ouders betalen alleen 
voor de tijd die hun kind daad-
werkelijk bij ons doorbrengt. Dus 
bij ziekte of tijdens de vakantie 
worden geen kosten in rekening 
gebracht. Ook ouders met on-
regelmatige werktijden kunnen 
hiervan profiteren. Bovendien 
is er, dankzij deze kleinschalig-

heid, sprake van flexibiliteit en 
kan ik ieder kindje op persoon-
lijke wijze verzorgen en begelei-
den.” Haar echtgenoot Jan-Dirk 
is enthousiast over de webcam 
waarmee het dagverblijf wordt 
toegerust. “Ouders kunnen zo op 
elk moment van de dag even kij-
ken hoe het met hun kind gaat 
en dat is natuurlijk heel prettig.” 
Jan-Dirk en Regina hebben zelf 
twee kinderen in de leeftijd van 
elf en zestien jaar. Regina heeft 
in het verleden deel uitgemaakt 
van de nationale atletiekselectie 
en zij streeft, ook voor haar op-
paskinderen, een gezonde leef-
stijl na. “Dat houdt in dat er al-
tijd fruit in overvloed aanwezig 
is, dat tussen de middag gezon-
de voeding wordt aangeboden 
en dat de kinderen voldoende 
beweging krijgen.” De Blokken-
doos is op warme en ruimtelijke 

wijze ingericht en heeft een goed 
uitgeruste keuken en badkamer. 
“Vanzelfsprekend voldoet de 
ruimte en het meubilair aan alle 
strenge eisen die voor kinderop-
vang worden gesteld”, vervolgt 
Regina. “Het is hier veilig en ik 
hecht grote waarde aan een 
goede hygiëne. Er is voldoen-
de educatief speelgoed voor ba-
by’s en peuters en ze kunnen 
lekker in de tuin spelen als het 
weer dat toestaat.” Regina is of-
ficieel geregistreerd als gastou-

der, heeft de opleiding Sociaal 
Pedagogisch Werk op MBO-ni-
veau succesvol afgerond en is in 
bezit van het diploma EHBO voor 
kinderen. Ouders die belangstel-
ling hebben kunnen kennisma-
ken met Regina en een kijkje 
nemen in De Blokkendoos. De 
Neeltje Groentjesstraat is op nog 
geen honderd meter verwijderd 
van het Bonhoeffer College. Bel 
voor een afspraak 0251-655002 
of 06-11243121.

Bakkum - Vrijdag 2 decem-
ber vanaf 20.00 uur vindt in Ho-
tel Borst een veiling plaats van 
diensten. Henny Huisman is de 
veilingmeester. 
Pastoor Kaleab van parochie de 
Goede Herder zorgt al jaren dat 
150 van de armste kinderen in 
Addis Abeba, de hoofdstad van 
Ethiopië, naar school kunnen. 
De slechte voedselsituatie in de 
regio heeft ook invloed op deze 
kinderen. Daarom is spontaan 
een lunchpakkettenproject op-
gezet. 
Om dit project een goede finan-
ciële basis te geven is nog veel 
geld nodig. De opbrengst van 
de veiling is voor dit lunchpak-
kettenproject. Meer informatie 
www.castricumvoorethiopie.nl.

Allemaal naar de 
veiling bij Borst!

Castricum - Donderdagavond 1 
december iets na 19.00 uur zijn 
ze er weer; Jan van Weelden en 
Fred Timmer met hun program-
ma ‘Just Jazz’ op Castricum 105. 

Dit keer niet met een themapro-
gramma, maar met een groot 
aantal meer of minder bekende 
jazzmusici. 
Afwisseling is troef, van Billy Joel 
tot Woody Herman, van Stan 
Getz tot Dave Brubeck en van El-
la Fitzgerald tot Astrid Gilberto. 
Maar ook Nederlandse talenten 
worden niet vergeten. Van oude 
jazz tot modern, van kleine com-
bo’s tot bigbands, van alles komt 
voorbij. 

Jazz op radio

Akersloot - Op de Boekel werd 
donderdag van 15.00 tot 18.00 
uur gecontroleerd. Van de 1110 
gecontroleerde bestuurders re-
den er 90 te hard. De hoogstge-
meten snelheid was 96 km/u. 

Veel te snel

De echte, versgekapte 
bomen te koop bij Bob
Castricum - Ook dit jaar zijn de 
mooiste Nordmann kerstbomen 
ingekocht in Denemarken door 
Bob en zijn maatje Bas. De bo-
men zijn verkrijgbaar in verschil-
lende maten; van torenhoog tot 
klein en van rank tot omvang-
rijk. Voordeel van de volle Nord-
mann is dat de boom mooi blijft 
tot voorbij Driekoningen en geen 
naalden verliest. 

“Onderhand weten de mensen 
wel dat er alleen kwaliteitsbo-
men bij Bob worden verkocht, 
maar dit jaar hebben wij iets 
nieuws. Wij introduceren de ea-
syfix standaard voor de kerst-

boom waarmee je de kerstboom 
probleemloos kunt neerzetten. 
En in combinatie met de aan-
koop van een boom maken wij 
een leuke aanbieding voor on-
ze klanten.” 
De verkoop start vrijdag 2 de-
cember. Bob: “Sinterklaas is nog 
wel in het land, maar de kerst is 
in zicht. Net als voorgaande ja-
ren komt de kerstman weer 
langs. Op zaterdag 10 december 
komt hij naar de Overtoom en hij 
neemt voor kleine kinderen een 
verrassing mee!” Het adres is 
Verlegde Overtoom 11 in Castri-
cum. Op de foto is kerstengeltje 
Kris Baltus te zien. 
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Stichting Welzijn Castricum, Steunpunt Vrijwilligerswerk,  is 
op zoek naar vrijwilligers voor diverse instellingen, dit keer 
Tandem, mantelzorgondersteuning.
Tandem is op zoek naar zorgvrijwilligers die ondersteuning bieden 
aan de mantelzorgers bij thuiswonende dementerende ouderen. De 
zorgvrijwilligers kunnen de zorgtaak een aantal uren per week over-
nemen.  Hierdoor krijgt de mantelzorger, vaak familie of een naaste,  
even rust en kan deze de taak beter volhouden. De zorgvrijwilliger 
gaat met de cliënt iets  ondernemen en biedt de cliënt gezelschap. 
Het gaat om  een dagdeel per week.  
Wie interesse heeft in deze vacature of ander werk wil doen, kan 
langsgaan of een afspraak maken bij de Vrijwilligers Vacaturebank, 
onderdeel van Stichting Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5 in 
Castricum. Het telefoonnummer is 0251-65 65 62. De vacaturebank 
is ook te vinden op www.welzijncastricum.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Castricum - Woensdag 7 de-
cember is er op Radio Castri-
cum 105 een nieuwe aflevering 
te beluisteren van Ondernemend 
Castricum. Peter Rijnbout van 
wijnhandel en slijterij Nolet is 
ditmaal te gast in de studio. 

De uitzendingen van Radio Cas-
tricum 105 zijn te beluisteren in 
de ether op 105.0 FM en op de 
kabel op 104.5 FM in Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Woude 
of via www.castricum105.nl.

Nieuw project in Castri-
cum zoekt medewerkers
Castricum - Op woensdag 14 
december vindt er van 19.30 tot 
21.00 uur een informatieavond in 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage plaats voor belangstellen-
den over het nieuwe project ‘Be-
zoek- en Oppasservice Demen-
tie’ dat zich op de hele gemeen-
te richt. Het project heeft tot doel 
mantelzorgers van dementeren-
de mensen te ontlasten en tege-
lijkertijd mensen met dementie 

een prettige ochtend of middag 
te bezorgen. 
De Bezoek- en Opasservice De-
mentie wordt georganiseerd en 
uitgevoerd door de Stichting 
Welzijn Castricum, Dijk en Duin 
en Tandem. Deze organisaties 
verzorgen een introductiecursus 
van twee dagdelen voor nieuwe 
vrijwillige medewerkers en ge-
ven eens in de drie maanden be-
geleiding in teamverband, zo-

dat medewerkers in de gelegen-
heid zijn collega’s te ontmoeten 
en ervaringen te delen. Middels 
het project wordt de partner van 
iemand met dementie in de ge-
legenheid gesteld een middag 
of een ochtend te gaan winke-
len, aan een activiteit deel te ne-
men of familie of vrienden te be-
zoeken. En dat is belangrijk om 
de zware taak van ‘mantelzor-
ger’ vol te kunnen houden. Het 
hoeft bij de Bezoekservice De-
mentie niet alleen om de partner 
te gaan. Het kan ook om alleen-
wonende mensen met dementie 
gaan, waarbij de taak van kinde-
ren of vrienden verlicht kan wor-
den. De Bezoek- en Opasservice 
Dementie nodigt belangstellen-
den, vrouwen en mannen, die 
een dagdeel per week of in de 
veertien dagen beschikbaar wil-
len stellen uit, zich voor de in-
formatieavond op 14 december 
aan te melden bij de Stichting 
Welzijn in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage, telefoon 0251 65 
65 62. De stichting is op werkda-
gen alle ochtenden en op maan-
dag- en woensdagmiddag be-
reikbaar. Per mail aanmelden is 
eveneens mogelijk: info@wel-
zijncastricum.nl.

Samen eten en ontmoeten
Castricum - Wie 55 jaar of ou-
der is en graag nieuwe men-
sen wil ontmoeten of de vrien-
denkring wil uitbreiden kan op 
vrijdag 9 december dineren bij 
‘t Eethuysje in Castricum op de 
Dorpsstraat 53.
’t Eethuysje heeft een menu 
voorbereid waarbij steeds keu-
ze is uit twee voor- en hoofdge-
rechten. De kosten van dit diner 
bedragen 25 euro. Een eventueel 

nagerecht of drankjes zijn niet 
bij de prijs inbegrepen. Vanuit 
de Stichting is er een gastvrouw 
aanwezig om de avond te bege-
leiden. Aanvang 18.00 uur. 

Aanmelden kan tot en met via 
6 december en gaat via  Stich-
ting Welzijn Castricum, Geester-
duinweg 5, tel. 0251 – 65 65 62 
of mailen naar info@welzijncas-
tricum.nl. 

Wat is er te doen in Conquista?
Limmen - Zaterdagochtend 3 
december vindt in Conquista het 
grote Pietenfeest plaats. Kinde-
ren verkleden zich als Piet en 
gaan pepernoten bakken, dan-
sen en voor wie hard genoeg 
zingt ligt een cadeautje klaar. 

Entree een euro, aanvang 10.30 
uur. Maar eerst is op vrijdag van-
af 19.00 uur Club-Xtra voor jon-
geren van twaalf tot zestien jaar. 
Aansluitend is het café voor jon-
geren van zestien jaar en ouder 
geopend. Zaterdag organiseert 

Castricum– In december is het 
mogelijk een workshop te vol-

Kerstworkshops 
bij Mems atelier

Combinatie van bewe-
gen en gezellig op pad
Castricum - Op zondag 4 de-
cember wordt een wandeltocht 
in de natuur. Halverwege de 
wandeling wordt koffie gedron-
ken. Het vertrekpunt voor de 
wandeltocht is om 11.00 uur bij 
Bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Zeeweg. De tocht wordt be-

geleid door Roel van Moerker-
ken en heeft een lengte van cir-
ca 8 tot 10 kilometer. Meewan-
delen is gratis en men kan zon-
der opgave deelnemen. 
Meer informatie tel.: 0251-
656562 of via info@welzijncas-
tricum.nl. 

Per 1 januari nieuwe openings-
tijden gemeentehuis Castricum
Castricum - Met ingang van 1 
januari 2012 is het gemeentehuis 
op andere tijden geopend voor 
publiek: van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en 
op zaterdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur. ’s Middags is het 
gemeentehuis geopend als men 
een afspraak heeft voor het be-
spreken van zaken die niet aan 
de publieksbalies kunnen wor-
den geregeld. Telefonisch blijft 

het gemeentehuis bereikbaar 
van maandag tot en met donder-
dag tussen 9.00 en 16.00 uur en 
op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Met de invoering van de nieuwe 
openingstijden komt de middag- 
en donderdagavondopenstelling 
te vervallen. De zaterdagochtend 
blijkt namelijk bij een breed pu-
bliek een populair dagdeel voor 
beschikbaarheid van gemeente-

lijke producten en diensten, met 
name voor mensen die doorde-
weeks fulltime werken. 

De openingstijden in de middag 
komen te vervallen zodat de me-
dewerkers meer tijd kunnen in-
vesteren in het vervolmaken van 
het digitale loket (‘Mijn gemeen-
te’). Daar kunnen de iwoners op 
termijn volledig digitaal vanaf 
een privécomputer gemeentelij-
ke diensten en producten rege-
len. Met de aanpassing van de 
openingstijden wordt ook een 
kleine bezuiniging op de loon-
kosten gerealiseerd.

Wel of geen ontheffing?
Castricum - Het college heeft 
een projectbesluit vastgesteld 
dat voorziet in het overnachten 
in de bestaande strandhuisjes 
en het mogelijk maken dat maxi-
maal vier strandpaviljoens het 
gehele jaar open magen zijn. Het 
college is daarbij uitgegaan van 
een strook van 250 meter, 125 
meter ten noorden en ten zuiden 
van de strandafgang. De PvdA 

noemt deze vaststelling in strijd 
met de beginselen van behoor-
lijk bestuur en hogere regel- en 
dus wetgeving. 
Peter Verduin vertelt: “Aangezien 
ook de structuurvisie van de pro-
vincie van toepassing is, dient in 
dit geval te worden voldaan aan 
de regel dat er hooguit 75 meter 
aan beide kanten van de strand-
afgang ruimte is voor jaarrond-

strandpaviljoens. De provincia-
le regelgeving biedt slechts de 
mogelijkheid voor hooguit een 
strandpaviljoen aan beide kan-
ten van de strandafgang.” Het 
besluit had, naar de mening van 
de fractie PvdA, ter vernietiging 
aangeboden moeten worden 
aan de Kroon. 

Volgens burgemeester Toon 
Mans is er geen ontheffing no-
dig en voldoet het besluit aan 
provinciaal beleid.

Conquista voor alle tieners van 
tien tot en met zestien jaar een 
twee-in-één gameavond. 

Kinderen van negen tot en met 
twaalf zijn welkom op de woens-
dag vanaf 14.00 uur. Jongeren-
centrum Conquista is te vinden 
op de Kerkweg 50.

gen waarin een kerststuk wordt 
gemaakt in Mems atelier aan De 
Loet 294. 
Men kan zich ook als groep aan-
melden. Op dinsdag 13 decem-
ber wordt een workshop aan-

geboden in De Bakkerij, Dorps-
straat 30. Daar kunnen twintig 
personen aan meedoen. Aan-
vang 19.30 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.memsatelier.
nl of bel 0251-670775. 

Wijnhandel Nolet gast in 
Ondernemend Castricum



G  E M E E N T E  U I T G E E S T

I n f o b u l l e t i n
30 november 2011

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: 
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 FINANCIëN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare vergadering op donderdag 
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 voorzie-
ning 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 gemeentelijke bin-
nen- 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 donderdag 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 wel-
standszaken 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 bestemmings-
plannen voor 1 juli 2013 te actualiseren. Wonen Noord en Centrum maakt onderdeel uit van de-
ze 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 over-
genomen. Huidig beleid en nieuwe wet- en regelgeving worden eveneens verwerkt. Er worden 
geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Ontwikkelingsplannen waarvoor een planolo-
gische procedure reeds is doorlopen zijn wel opgenomen in het bestemmingsplan.
Inloopavond Op 29 november 2011 is er van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopavond 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 kwartaal 
van 2012 voor zes weken ter inzage gelegd. Dit zal bekend worden gemaakt op de gemeen-
telijke website, in de Uitgeester en in de Staatscourant. Gedurende deze termijn heeft u de ge-
legenheid een formele zienswijze in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Steven van Haastrecht onder telefoonnummer 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 Af-
valstoffenverordening 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.

VERGuNNING 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 bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridische Zaken. Belanghebbenden kunnen tegen bo-
venstaande verleende vergunningen een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de be-
kendmaking.

VERORDENINGEN 2012 tER INZAGE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend, dat in een openbaar 
register zijn opgenomen, en met ingang van vandaag bij de publieksbalie in het gemeente-
huis, Middelweg 28, Uitgeest, voor een ieder ter lezing zijn neergelegd de besluiten 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.verordeningbeheer-
der.com en op www.overheid.nl. 
De verordeningen treden in werking op 17 november 2011; de datum van ingang van de hef-
fing is 1 januari 2012. 

Alle verordeningen liggen vanaf heden gedurende twaalf weken ter inzage bij de publieksba-
lie van de gemeente Uitgeest. Tegen betaling van de kosten is voor eenieder een afschrift ver-
krijgbaar.

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 ge-
lijk 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 recht-
bank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Wanneer een voorlopi-
ge voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een 
beslissing is genomen. 




