
Zeeweg 189-191      1971 HB IJmuiden      Tel. 0255-520456      Fax 0255-518875 9 december 2009

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

IN

Uitgeest

13

Zie
pagina 15

ovErdEKT WINKELHArT cASTrIcUm

Startschot voor bouw Waldijk II
Uitgeest - Woensdag heeft  wet-
houder Piet Linnartz de feestelij-
ke eerste paal geslagen voor 26 
woningen gelegen in plan Wal-
dijk. Het gaat om achttien singel-
woningen en acht tussenwonin-
gen die de naam Salvia meekrij-
gen. Met het slaan van de paal 
is gestart met de vervolgfase van 
deze wijk aan de zuidoostzijde 
van Uitgeest. 
“Gezien de huidige marktsitua-
tie zeker een heuglijk feit dat dit 
bouwplan start”, aldus John van 
den Heuvel, namens Bouwfonds 
Ontwikkeling en Ouwehand 
Bouw & Vastgoedrealisatie. 

Daar waar vroeger de paarden 
van Pools werden getraind, ver-
rijzen nu eengezinswoningen in 
traditionele stijl aan en achter de 
Kromme Sloot. Tot 2012 worden 
uiteindelijk nog ruim 130 wonin-
gen gerealiseerd in Waldijk. 

Piet Diego geeft concert

Uitgeest - Donderdag heeft de van radio en tv bekende Piet Diego 
een concert gegeven op basisschool de Vrijburg. Na afloop maakte Di-
ego tijd vrij voor een meet en greetmoment en dat leverde een mooi 
plaatje op! (Foto: Leo Tillmans). 

Uitgeest - Volgende week ko-
men de bezorgers van deze 
krant langs met hun kerstwen-
sen in de vorm van een kaartje. 
Tegelijk met het kaartje wordt de 
krant overhandigd. Lezers weten 
dan dat zij met de juiste bezorger 
te maken hebben. 

Kerstwens komt volgende 
week samen met de krant

Bij aankoop van:

1 artikel 20% korting

2 artikelen 30% korting

3 artikelen of meer 40% korting
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Kerstexpositie 2009

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 12 december t/m zondag 3 januari
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

Zondag 27 december optreden Voce di Luna

Zie artikel elders in deze krant

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

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

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

INSTAL
®

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby en 

vrije tijd-muziek-talen-Tai-chi-

jazzfit-typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Winterprogramma
2009 - 2010

Breed cursusaanbod
voor jong en oud

CURSUS:
een cadeau-idee?

www.plusactiviteiten.nl
Tel: 0251 - 67 18 37
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Proefboterstol
500 gram	 	 4,95

tot ziens bij

deze week
Proeftulband 3,95

Kerstbestellijsten liggen voor u klaar in de winkels
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844. Oecumenische vesper op 

kerstavond in de Dorpskerk

Castricum - “Een loot ont-
springt uit de stronk van Isaï, een 
scheut bloeit op uit de wortels. 
Hij is vervuld van de geest van 
de Heer, de Geest die wijsheid 
geeft en inzicht kracht voor een 
goed bestuur, kennis van goed 
en kwaad, ontzag voor de Heer...” 
Zo begint Jesaja zijn visioen  van 

Vogelrijk buitengebied
Castricum - Een elftal liefheb-
bers van het buitengebied maak-
te op 29 november kennis met 
de vogelrijkdom in het polderge-
bied van Castricum en Akersloot. 
In verband met het verschijnen 
van het Werkdocument kaderno-
ta buitengebied organiseerde de 
gemeente voor belangstellenden 
een fietsexcursie, speciaal over 
vogels in het winterseizoen. 
Onder leiding van vogelkenner 
Bart Korf (op de foto op de voor-
grond) bleek tijdens de 20 kilo-

meter lange fietstocht op deze 
zondagochtend veel te genieten, 
ondanks de gestaag neerdalen-
de regen. 
Waargenomen werden roofvo-
gels, zoals de hier algemene bui-
zerd, torenvalk en sperwer, gro-
te aantallen kieviten (‘kieften’) 
en smienten, veel andere soor-
ten eenden en ganzen, zoals wil-
de eend, krakeend, grauwe gans, 
brandgans en nijlgans, en verder 
meerkoeten, waterhoentjes, wa-
tersnippen, en graspiepers.

Afscheidsreceptie Montes- 
sori directeur Jan Beuvens
Castricum - Na bijna 40 jaar in 
het Montessori-basisonderwijs 
werkzaam te zijn geweest, gaat 
Jan Beuvens met pensioen. Jan 
Beuvens is medeoprichter van 
de Montessorischool in Castri-
cum. 
In zijn 35 jaren op de school 
heeft iedereen hem leren ken-
nen als een enthousiaste en ge-
dreven onderwijsdeskundige, die 

nog steeds met plezier les geeft. 
Collega’s, (oud)ouders, (oud) 
leerlingen en andere belangstel-
lenden zijn uitgenodigd om, on-
der het genot van ‘een goed glas’, 
feestelijk afscheid te nemen van 
Jan Beuvens. 
De afscheidsreceptie is op vrij-
dag 11 december van 18.00–
19.30 uur op de Montessori-
school.

Negende editie van 
‘Castricum uit de kunst’
Castricum - De tweejaarlijkse 
Culturele Manifestatie ‘Castri-
cum uit de kunst’ vindt in 2010 
plaats  op zaterdag 20 en zon-
dag 21 maart en wordt inmiddels 
voor de 9e maal georganiseerd 
door de stichting Culturele Ma-
nifestaties Castricum, kortweg 
stichting CMC. Alle verenigin-
gen en groepen, die zich bezig-
houden met dans, muziek, zang, 
toneel, beeldende vorming poë-
zie binnen de woonkernen Cas-
tricum, Akersloot en Limmen - 
voor zover bij de organisatie be-
kend - zijn hiervoor inmiddels 
uitgenodigd. De plek waar dit al-
les plaats vindt, is Sporthal De 
Bloemen, die twee dagen lang in 
een cultureel centrum wordt ver-
anderd met doorlopende optre-
dens door jong en oud op meer-
dere podia en een grote exposi-
tie van beeldende kunst.

Tijdens deze manifestatie is er de 
fotowedstrijd: ter plekke kunnen 
digitale foto’s worden ingeleverd 
die van de optredende ‘artiesten’ 
zijn gemaakt. Voor de winnaars 
zijn er aantrekkelijke prijzen.
De openingsact wordt een kin-
dergebeuren en daarvoor heb-
ben ze heel veel kinderen nodig; 
zij zullen in januari via de basis-
scholen worden benaderd.
Er zijn al heel veel aanmeldingen 
binnen, maar het kan zijn dat de 
uitnodiging om in te schrijven 
aan de aandacht is ontsnapt.
Daarom is besloten de vereni-
gingen en groepen die nog mee 
willen doen tot uiterlijk 15 de-
cember de gelegenheid te bie-
den om te reageren.
Dat kan via de website www.cul-
turelemanifestatiecastricum.nl. 
of bij de secretaris Gerda van 
Buren, telefoon 0251-655360.

een nieuwe toekomst: Op de Si-
on, God’s heilige berg doet nie-
mand meer kwaad, sticht nie-
mand meer onheil. De baby 
speelt bij het hol van de slang en 
de wolf is de gast van het lam. 
(Jesaja 11 vers 1-9).

Op kerstavond 24 december om 
21.00 uur kunnen belangstellen-
den meedelen in dit visioen in de 
Dorpskerk te Castricum. 

Jesaja zal centraal staan in de 
derde oecumenische vesper van 
dit jaar. Dick van Arkel zal een 
korte overdenking houden. De 
muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door het liturgiekoor onder 
leiding van Jelle Jan Klinkert. 
Men kan meezingen en van-
af zaterdag van 10.00 tot 12.00 
uur kan men meeoefenen in de 
Dorpskerk te Castricum

Opgeven bij kerksite@jjklinkert.
nl of telefonisch bij Hinke Hyl-
kema 0251-654560.
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Prachtige kerstbomen 
te koop bij Frits Janssen
Akersloot - Afgelopen zater-
dag gingen Dennis Janssen en 
zwager Ron in alle vroegte naar  
Sauerland om ‘hun’ kerstbomen 
op te halen. 
De ontvangst door de fami-
lie Korte in Niederhelden/Repe-
tal was weer allerhartelijkst. Na-
dat alle bomen op de wagen wa-
ren gelegd, was het tijd voor een 
goede Duitse maaltijd. Met een 
goed gevulde maag en een vol-
geladen wagen, begonnen Den-

nis en Ron aan de terugreis. 
Dennis: “Vlak voor de Neder-
landse grens begaf de vol gela-
den aanhanger het. Daar was zo 
niet verder mee te rijden. Na in-
schakeling van hulptroepen van-
uit Nederland, zat er niets an-
ders op dan ruim drie uur lang 
wachten langs de weg. Nadat 
de hulptroepen waren aangeko-
men, konden de bomen worden 
overgeladen en werd de terug-
reis voortgezet.” Rond midder-

Kerstexpo in Museum-
boerderij Jan Makkes
Velserbroek - Ook dit jaar is er 
weer een kleurrijke kerstexposi-
tie van kunstschilder Jan Mak-
kes in Museumboerderij Jan 
Makkes. Van zaterdag 12 de-
cember tot en met zondag 3 ja-
nuari kan men dagelijks tussen 
11.00 en 18.00 uur het bijzondere 
werk van de overleden schilder 
bezichtigen. In de unieke Muse-
umboerderij Jan Makkes is deze 
dagen een feestelijke kerstsfeer 
en krijgt men tevens een beeld 
van het leven van Jan Makkes.

‘Mijn opdracht als kunstenaar 
in deze wereld heb ik volbracht. 
Maar mijn talent neem ik mee 
in eeuwigheid, terug naar mijn 
schepper.. Want hij is het die mij 
beoordeelt.’ Woorden van Jan 
Makkes, geboren in 1935, over-
leden in 1999. Hij liet gelukkig 
heel veel prachtig werk na, waar-
van veel tijdens de kerstexposi-
tie is terug te zien. Jan Makkes 
schilderde kleurrijke bloemar-
rangementen, sfeervolle dorpjes, 
haventjes en winterlandschap-

pen. Jan Makkes overschreed 
niet alleen met zijn schilderwerk 
de landsgrenzen. Hij ontmoet-
te gedurende zijn leven veel be-
roemde mensen. Tijdens een be-
zoek aan de Museumboerderij is 
daarom ook een videopresenta-
tie over het leven en werken van 
Jan Makkes te zien. Tijdens de 
expositie is het boek ‘Jan Mak-
kes.. een gedreven kunstenaar’  
te koop.
Op zondag 27 december zal vo-
caal ensemble Voce di Luna een 
prachtig kerstconcert verzorgen. 
Dit vocale kwintet brengt liede-
ren uit de Engelse traditie, aan-
gevuld met vocale klassiekers 
van onder meer Bach, Händel en 
Anita Kerr. Tussen 14.00 en 17.00 
uur zullen zij diverse malen op-
treden.
De Museumboerderij van Jan 
Makkes is te vinden aan Hof-
geesterweg 22a in Velserbroek. 
Parkeren kan volop op het naast-
gelegen parkeerterrein van VSV. 
De toegang tot de expositie is 
gratis.

Programma 10 dec t/m 16 dec 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 & 21.30 uur 

zaterdag 14.00 & 18.30 & 21.30 uur 
zondag 13.30 & 16.30 & 20.00 uur 

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur
“Komt een vrouw bij de Dokter”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & dinsdag 20.00 uur
“Terug naar de Kust”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 16.30 uur 
“A Christmas Carol 3D”

zaterdag 14.00 uur
zondag 14.00 uur 
“UP 3D” (NL)

woensdag 14.00 uur 
“Plop en de kabouterbaby”

woensdag 14.00 uur 
“Anubis en de wraak 

van Arghus”

nacht kwamen de jongens weer 
aan in Akersloot en zat de lan-
ge rit erop. 
Waarom toch steeds weer zo’n 
lange tocht maken? Het ant-
woord is simpel: “Omdat we ver-
zekerd willen zijn van mooie en 
verse bomen, want kwaliteit staat 
hoog in ons vaandel. Je kunt na-
tuurlijk je boom kopen bij de 
groenteboer, vrachtwagenchauf-
feur of op welke hoek dan ook. 
Maar wij willen dat, net als onze 
bomen, heesters en vaste plan-
ten, ook onze kerstbomen per-
fect zijn. Geen kerstbomen dus 
van de groothandel, maar ge-
woon onze eigen verse bomen.” 

Bij Frits Janssen hebben de klan-
ten een grote keuze, van de ge-
wone kerstspar, de blauwspar, 
de Servische spar tot de Nord-
man; van klein tot groot, ge-
zaagd, of met kluit of in pot. Als 
de gewenste boom eenmaal ge-
kozen is, kunnen de klanten in 
de sfeervolle kas nog allerlei 
aparte kerstspulletjes uitzoeken. 
Van de bekende kerststerren en 
de azalea’s tot de cyclamen, de 
hyacinten, de kerststukjes en al-
lerlei decoratiemateriaal om zelf 
stukjes te maken. Na het win-
kelen staat buiten de kerstboom 
ingepakt klaar. 
Tuincentrum Frits Janssen is te 
vinden op Klein Dorregeest in 
Akersloot.

Première van Avatar
Castricum - In de epische ac-
tie-avonturenfilm Avatar, neemt 
James Cameron, de regisseur 
van Titanic ons mee naar een 
spectaculaire nieuwe fantasie-
wereld. Op de verre maan Pan-
dora, vertrekt een held tegen wil 
en dank op een missie naar ver-
lossing en ontdekking, terwijl 
hij een heldhaftige strijd aan-
voert om een beschaving te red-
den. Cameron kreeg 14 jaar ge-
leden het idee voor de film, toen 

er nog geen technologische mo-
gelijkheden waren om zijn visie 
in beeld te brengen. Nu, na een 
daadwerkelijke productietijd van 
vier jaar, biedt Avatar een nieu-
we cinematografische ervaring, 
waarin de kijker volledig kan op-
gaan. De revolutionaire techno-
logie die speciaal is uitgevonden 
voor het maken van deze film, 
versmelt met de emotie van de 
personages en het meeslepen-
de verhaal.

Disneys Christmas Carol
Castricum - Disney’s A Christ-
mas Carol is een bijzondere be-
leving die met de unieke visie 
van Academy Award®-winnaar 
Robert Zemeckis is gemaakt. Hij 
heeft de fantastische essentie 
van het klassieke Charles Dic-
kens verhaal in een nieuw en 
vooral uniek jasje gegoten. Ebe-
nezer Scrooge begint de kerstda-
gen zoals gewoonlijk met kren-
terige minachting naar zijn trou-

we hulp en snauwend naar zijn 
vrolijke neef. Maar de geesten 
van zijn kerstverleden, -heden 
en -toekomst nemen hem mee 
op een opzienbarende reis waar-
bij de oude Scrooge, met veel te-
genzin, de waarheid onder ogen 
moet zien. Hierdoor realiseert hij 
zich dat hij zijn hart moet ope-
nen voordat het te laat is, om alle 
ongelukkige jaren weer goed te 
kunnen maken.

Oprichting van duurzaam 
energiebedrijf in Castricum?
Castricum - Op dit moment zijn 
in Nederland enkele tientallen 
lokale duurzame energiebedrij-
ven in oprichting. Ook in Cas-
tricum wordt gedacht aan de 
oprichting van een bedrijf. Een 
van de initiatiefnemers Moniek 
Scholtens: “Wij denken dat in 
Castricum ook behoefte zal zijn 
aan zo’n bedrijf, een coöperatie-
ve vereniging genaamd CALo-
rie. Daaraan kunnen alle bewo-
ners en bedrijven meedoen en 
ook de gemeente. Op deze wij-
ze kunnen wij de krachten bun-
delen om over 10 tot 20 jaar zelf-
voorzienend te zijn, op het mo-
ment dat de prijzen voor fossiele 
energie door de consument niet 
meer op te brengen zijn.” 
“Nu beginnen met besparen, 
en ook met duurzaam opwek-

ken, betekent een rustige over-
gang van fossiel naar duurzaam”, 
vervolgt zij. “Langer wachten be-
tekent nu al duurder uit zijn, en 
ook het missen van het plezier 
om samen te bouwen aan duur-
zaamheid. Wij zijn op zoek naar 
mensen die hieraan willen mee-
werken. Dat kunnen allen zijn 
met verstand van, ervaring met, 
en een passie voor besparen, 
duurzaam opwekken, organise-
ren en het in beweging krijgen 
van mensen in de kernen van de 
gemeente.”
Op donderdagavond 17 decem-
ber begint om 20.00 uur in Hotel 
Borst een bijeenkomst voor be-
langstellenden. Wie verhinderd 
is maar wel interesse heeft stuurt 
een mail aan calorie2010@gmail.
com.
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KortWeg

Heiloo - Kamerkoor Sine Nomi-
ne luidt de kerst in met een bij-
zonder programma van 20ste 
eeuwse a-capellamuziek. Het 
progamma is opgebouwd vanuit 
een intense verstilling naar grote 
uitbundigheid. Het concert vindt 
plaats op zaterdag 12 decem-
ber in de kapel van GGZ Noord-
Holland, voorheen Willibrordus. 
Aanvang: 20.15 uur. Toegangs-
prijs: 10,00 euro, CJP/65+ 8,50 
euro. Donateurskorting: 1,50. 
Reserveren: 072-533 69 06 of 
www.sinenominealkmaar.nl 
Op tweede kerstdag om 16.00 
uur, zingt het koor in de Grote of 
Sint Laurenskerk in Alkmaar met 
medewerking van organist Pieter 
van Dijk.

Kerstconcert van 
Sine Nomine

Castricum - Op 13 december 
start in bezoekerscentrum De 
Hoep te Castricum het vierde en 
laatste deel van de kruidencur-
sus waarin cursisten op een toe-
gankelijke manier de basis van 
de kruiden en het verwerken er-
van leren. De cursus duurt van 
14.00 tot 17.00 uur. De cursus 
wordt gegeven door Lydia Slij-
kerman en Cora Schipma, bos-
wachters bij PWN. Deelnemen 
kost 27,50 euro inclusief materi-
alen, koffie en thee. De cursus 
is bedoeld voor volwassenen. 
Maximaal 15 personen kunnen 
deelnemen. 
Aanmelden via www.pwn.nl/ac-
tiviteiten of via 0900-7966288. 
Tijdens de cursus krijgen deel-
nemers letterlijk een bloemlezing 
en een rondwandeling waarbij 
wordt stilgestaan bij een aantal 
planten en kruiden. Die worden 
later door de cursisten verwerkt 
tot bijvoorbeeld thee, kruidenolie 
en pesto.

Kruidencursus 

Castricum - Op donderdag 10 
december van 19.00 tot 20.00 
uur presenteren Fred Timmer en 
Jan van Weelden weer het jazz-
programma ‘Just Jazz’ op Castri-
cum 105.
Dit keer zullen Jan van Weelden 
en Fred Timmer een keur van be-
roemdheden uit de jazzscene ten 
gehore brengen. Niet één be-
paalde stijl, niet één bepaald in-
strument, het wordt dit keer een 
mengeling van stijlen, soorten 
en smaken. Zowel Amerikaans 
als Hollands, maar altijd van een 
hoog niveau. Wat te denken van 
Duke Ellington, Louis Armstrong, 
Het JazzOrchestra of the Con-
certgebouw, Ben Webster, Deni-
se Janah, Stan Getz en vele an-
deren. Miscellaneous is de juis-
te term.
Het programma op Castricum 
105 is te beluisteren via FM 105.0 
tot ver in de regio, FM 104.5 op 
de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en FM 98.0 op de ka-
bel in Akersloot, Limmen en op 
De Woude en via de computer: 
www.castricum105.nl.

Jazz op 
Castricum105

Jubileumconcert Oratoriumkoor Heiloo
Heiloo - Op vrijdag 18 decem-
ber om 20.15 uur zal Oratorium-
koor Heiloo haar 65-jarige jubi-
leum vieren met een feestelijk 
concert. Het koor zal het Magni-
ficat van Johann Sebastian Bach 
ten gehore brengen. Ook zal zijn 
cantate ‘Wachet auf’ BWV 140 
uitgevoerd worden en van Ge-
org Philipp Telemann cantate nr. 
183: ‘Machet die Tore weit’.  Me-
dewerking wordt verleend door 
het barokorkest Cappella Maria 
Barbara, genoemd naar de eer-

ste vrouw van J.S. Bach. Dit or-
kest speelt met authentieke ba-
rokinstrumenten en geeft daar-
mee steun aan de uitvoerings-
praktijk van het koor. 
Kaartverkoop: 0226–426751 of 
06–43857680, www.oratorium-
koorheiloo.nl, secretariaat@ora-
toriumkoorheiloo.nl, De Schrij-
verij, Heerenweg 199, Heiloo/
Boekhandel Deutekom (winkel-
centrum ’t Loo). Toegangsprijs 
23,00 euro inclusief programma-
boekje.

Heiloo - Wie op zoek is naar 
nieuwe contacten, vriendschap-
pen of gewoon een gezellige 
middag is welkom op de kerst-
lunch van de Gezelschaps-
bank in het Golden Tulip in Hei-
loo. Op donderdag 17 december 
om 12.00 uur zal de lunch star-
ten met een kopje soep, gevolgd 
door een buffet. Tussendoor 
zal er een muzikaal intermezzo 
plaatsvinden. Het duurt tot circa 
14.00 uur. Meer informatie over 
de Gezelschapsbank of aanmel-
den voor de kerstlunch (entree 
14,50 euro) bij Claudia Spit, tele-
foon 072–5331297. 

Kerstlunch van de
Gezelschapsbank

Castricum - Zondagmiddag 13 
december, in de foyer van Ont-
moetingscentrum Geesterha-
ge, Geesterduinweg 5, kan men 
meezingen met het shantykoor 
The Krom Sailors. 
Het ’Krommenkoor’, zoals zij in 
de volksmond worden genoemd, 
bestaat uit een aantal broers en 
zwagers van de familie Krom. Ie-
der voor zich was al jaren ac-
tief in diverse koren toen zij op 
een goede dag besloten samen 
een shanty koor op te richten. 
De muzikale omlijsting van deze 
middag is als vanouds in handen 
van Jan van der Schaaf.
De Zondagmiddagsociëteit 
wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur De toegang is 3,00 eu-
ro. Voor meer informatie of het 
regelen van vervoer kan men 
bellen (tot en met 10 december) 
naar Stichting Welzijn Castricum, 
telefoonnummer: 0251-656562.

Optreden van 
The Krom Sailors

Heiloo - Op woensdagavond 23 
december viert Bjerjozka haar 
10-jarig jubileum met een kerst-
concert in de GGZ-kapel (v.h. 
Willibrord) te Heiloo onder lei-
ding van Serge Latychev.
Speciaal voor dit feest verlenen 
enkele bijzondere musici hun 
medewerking: Natalja Yakovle-
va, sopraan, Alexander Comitas, 
componist en pianist, Fokko Vis-
ser, hoboïst en Musica Nostal-
gia, piano en domra (een Rus-
sisch snaarinstrument).
In de pauze zullen vrijwilligers 
van de Lions Club kerstattribu-
ten verkopen. De opbrengst hier-
van gaat naar het Golden Horses 
project voor gehandicapte kin-
deren in de regio Kaliningrad.
Het concert begint om 20.00 uur. 
Kaarten zijn vanaf 19.30 te ver-
krijgen aan de zaal. 
Meer informatie: www.bjerjoz-
ka.nl.

Russisch koor Bjer-
jozka viert feest

Castricum - Om 55+ers in een 
heel rustig tempo verder ver-
trouwd te maken met de compu-
ter organiseren Stichting Welzijn 
en de bibliotheek deze cursus op 
de bovenverdieping van de bibli-
otheek. Aan bod komen: Wat is 
Internet, hoe zoek je informatie 
en hoe gaat downloaden in zijn 
werk? Hoe verzend en ontvang 
je e-mailberichten en bijlagen en 
hoe zit het met de veiligheid?
De cursus bestaat uit zes lessen 
van elk twee uur. Start 11 janua-
ri van 10.00 –12.00 uur.  De kos-
ten zijn: 85,00e uro, inclusief kof-
fie en thee. Voor 16,50 euro kan 
men ook een boek kopen. Men-
sen die deze cursus willen vol-
gen maar nog geen enkele er-
varing hebben met de compu-
ter kunnen advies krijgen over 
een voortraject. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden of 
meer informatie krijgen bij Stich-
ting Welzijn, Geesterduinweg 5, 
tel. 0251-656562.

Cursus Internet en 
E-mailen voor 55+

Castricum - Ook dit jaar heb-
ben Sint en Piet de peuters – én 
de ouders - van De Springplank 
met een bezoek vereerd.
Nadat alle kinderen hun pieten-
diploma hadden gehaald was 
het spannend of de goede Sint 
nog zou komen. Gelukkig! 
Alle kinderen kregen een fantas-
tisch cadeau en hebben Sint en 
Piet met luid gezang weer uitge-
leide gedaan. Tot volgend jaar!

Springplank krijgt 
hoog bezoek

Castricum - Wie het leuk vindt 
een sfeervolle sneeuwkerstboom 
in bloempot te maken bij een 
echte bloemiste is welkom op 
dinsdag 22 december van 10.00 
tot 12.00 uur en op woensdag 
23 december van 14.00 tot 16.00 
uur bij Mem’s Atelier. Met ver-
schillende materialen wordt een 
fraaie kerstdecoratie gemaakt 
door kinderen van 6 tot en met 
12 jaar. In Akersloot in verzor-
gingshuis Strammerzoom kan 
een sneeuwkerstboom gemaakt 
worden door kinderen van 4 tot 
en met 8 jaar op woensdag 23 
december van 10.30 tot 12.00 
uur. Bij deze laatste activiteit is 
ouderhulp nodig. Opgeven voor 
deze activiteit kan op werkda-
gen van 9.00 tot 12.00 uur bij de 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251-656562. Informatie 
is ook te vinden op de website: 
www.welzijncastricum.nl.

Knutselen voor kin-
deren voor de kerst 

Castricum - Toonbeeld organi-
seert in samenwerking met de 
Kerstvakantiecocktail een spec-
taculaire lichtworkshop voor 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met 12 jaar waarin licht en 
schimmen centraal staan. De 
workshop wordt gegeven op za-
terdag 19 december van 15.00 
tot 17.00 uur door de docenten 
Rick Paauw en Susanne Slings. 
Met diverse materialen worden 
schimmenpoppen gemaakt. Aan 
het eind van de workshop voeren 
de kinderen een schimmenspel 
met hun creaties op voor ouders 
en vrienden; een spel met vorm, 
licht en schaduw.
Opgeven kan op werkdagen van 
9.00 tot 12.00 uur bij de Stichting 
Welzijn, tel. 0251-657998. Infor-
matie is ook te vinden op www.
welzijncastricum.nl.

Lichtworkshop 

Limmen - Wie wil trampoline-
springen, vliegen in de ringen en 
een reuzeschommel wil uitpro-
beren kan meedoen op maan-
dag 21 december van 10.00 tot 
12.00 uur met Apenkooispelen in 
de sportzaal aan de Hogeweg in 
Limmen. De activiteit wordt uit-
gevoerd door Funbuilding in sa-
menwerking met de Kerstvakan-
tiecocktail voor kinderen van 6 
tot en met 12 jaar. Opgeven kan 
op werkdagen van 9.00 tot 12.00 
uur bij de Stichting Welzijn, te-
lefoon 0251 656562. Informatie 
is ook te vinden op de website: 
www.welzijncastricum.nl.

Trampolinespringen en 
reuzeschommelen

Egmond-Binnen - Op 20 de-
cember brengt het gemengd 
koor Crescendo een kerstpro-
gramma in de recent verbouwde 
sfeervolle kloosterkerk van de St. 
Adelbert Abdij. Aanvang 14.30 
uur. Medewerking wordt verleent 
door de sopraan Ivera Musch, 
harpiste Josine Vrouwe, pianiste 
Mariëlle Tromp-Zentveld en Jaap 
Kramer met een kerstgedicht. De 
algehele leiding is handen van 
de dirigent Pim Abbestee. 

Kerstconcert
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Demonstratie kerstdecoraties
Limmen - Vrijdag 11 decem-
ber van 10.00 – 21.00 uur en za-
terdag 12 december van 10.00 – 
17.00 uur zal Groei & Bloei Mid-
den-Kennemerland demonstra-
ties kerstdecoraties maken ge-
ven tijdens de kerstmarkt in ‘de 
Burgerij’, Dusseldorperweg 103 
(tegenover de R.K. Kerk) in Lim-
men. Hierbij kan men ook infor-
matie verkrijgen over de andere 
activiteiten van Groei & Bloei.
De ter plaatse gemaakte deco-

raties zijn voor een vriendelijke 
prijs te koop. De opbrengst hier-
van komt ten gunste van de ac-
tiviteiten van de vereniging Groei 
& Bloei die ondermeer maande-
lijks een gratis toegankelijke le-
zing organiseert in het Open 
Huis boven winkelcentrum ’t Loo 
in Heiloo.
Zie voor meer informatie over de 
activiteiten van Groei & Bloei de 
website: midden-kennemerland.
groei.nl.

‘Surprise’ op 5 december
De ‘surprise’ was er dit jaar al om 7 uur ’s morgens, maar niet in de 
vorm van een bezoek door de Goedheiligman. Zeer alert reagerende 
buren belden ons wakker. Een chauffeur was met zijn, voor de smalle 
Mr. Ludwigstraat, veel te grote vrachtwagen de straat ingereden, maar 
kon de draai niet maken naar de Mr. Dekkerstraat. Na veel heen en weer 
gemanoeuvreer door de chauffeur kon de schade worden opgemaakt. 
Onze auto zal na 10 jaar praktisch schadevrij rijden zeer waarschijnlijk 
total loss worden verklaard. De financiële gevolgen voor ons hoeven ver-
der niet te worden uitgelegd, lijkt mij. Dat de onder tijdsdruk staande 
chauffeur na het invullen van de verzekeringspapieren ook nog de palen 
en straattegels bij de hoek beschadigd heeft, geeft genoeg aan. Want 
dat dit alles door een roekeloze handeling van een vrachtwagenchauf-
feur is gebeurd, staat niet ter discussie. Wat ook niet ter discussie zou 
moeten staan, is het verbod voor vrachtwagens om de Mr. Ludwigstraat 
in te rijden.
Daar ligt namelijk de kern van het probleem. Natuurlijk moet er geen 
verbod komen omdat er één vrachtautochauffeur zo onhandig manoeu-
vreert in de smalle Mr. Ludwigstraat. Het komt dagelijks talloze malen 
voor dat buiten proportioneel grote vrachtauto’s tussen de aan beide zij-
de van de straat geparkeerd staande auto’s rijden. Dit zijn vooral vracht-
auto’s die aan het begin van de straat bij de opslagruimte van ‘Huitenga 
slaapwoonwinkel’ moeten zijn.  
Het moet niet nodig zijn een handtekeningenactie te starten. Vóór de 
herinrichting van de Ludwigstraat drie jaar geleden, is tijdens de infor-
matieavond al naar voren gebracht een rijverbod voor vrachtauto’s in te 
stellen. Omdat het op die avond over de herinrichting ging en de ver-
keersveiligheid een hele andere afdeling betrof, zou dit onderwerp naar 
de verkeerscommissie worden doorgespeeld. Hoe moeilijk is het om 
twee verkeersborden in je herinrichtingsplan op te nemen? 
Wat dient er nú door de verkeerscommissie van onze gemeente gedaan 
te worden om te voorkomen dat er nog veel meer en grotere ongeluk-
ken gaan gebeuren? De leden van de commissie zouden zelf pools-
hoogte moeten nemen, dan hoeft niemand hen meer te overtuigen. 
Natuurlijk ligt mijn eigen frustratie ten grondslag aan dit schrijven, maar 
ik meen dat het wachten is op grotere ongelukken met lichamelijk letsel 
of erger, indien er niet door de gemeente wordt ingegrepen. Daarbij wil 
ik ook nog vermelden dat de Mr. Ludwigstraat in een zeer kinderrijke 
buurt ligt. Een buurt, waar in verband met de veiligheid, mijns inziens 
géén vrachtwagens zouden mogen rijden. Ik roep de verantwoordelijke 
commissieleden en wethouder hierbij op om snel tot actie over te gaan, 
om het verkeer in de Mr. Ludwigstraat veilig te regelen. 

Hans Labots, Mr. Ludwigstraat 32.

Beleefd maar onleesbaar
Ik vond onlangs een briefje onder mijn ruitenwisser: “(26-11) door de 
wind is mijn portierdeur tegen uw rechter voorportier aangewaaid. De 
schade kunt u …” en de rest was helaas onleesbaar geworden door re-
gen en wind. Er zat inderdaad een flinke deuk. Wat een beleefde meneer 
of mevrouw! dacht ik. Was u dat soms? Laat me dat dan even weten: 
Jelle Jan Klinkert: 06 53457522.

Castricums strand verstedelijkt!
De Stichting Duinbehoud maakt zich grote zorgen om de toenemende 
verstedelijking op het Castricumse strand. In Castricum praat men al 
lang over het jaarrond laten staan van strandpaviljoens, het mogen over-
nachten in de strandhuisjes en het verlengen van het strandhuisjessei-
zoen. Duinbehoud vreest dat de gemeenteraad hier op 17 december 
toestemming voor verleent.  
Met het verlengen van de periode waarin bebouwing op het strand 
staat en met de intensivering van het gebruik ervan, slacht de ge-
meente de kip met de gouden eieren. De overgrote meerderheid van 
de bezoekers komt naar het Castricumse strand om te genieten van 
de rust en de open ruimte. Die beleving wordt steeds meer aangetast. 
Het is een sluipend proces. Eerst waren er alleen in het zomerseizoen 
enkele strandpaviljoens en kleedhokjes. Toen kwamen er strandhuisjes 
voor dagrecreatie. Straks zijn het jaarrond strandpaviljoens, een langer 
strandhuisjesseizoen en is overnachting toegestaan. Waar eindigt dit? 
Duinbehoud is bang dat de openingstijden steeds verder verruimd wor-
den, dat er steeds meer luidruchtige feesten komen, dat er veel meer 
verlichting bij de paviljoens en op het plateau moet komen en dat er op 
termijn nog meer strandhuisjes en jaarrondpaviljoens bij moeten komen. 
Behalve voor de beleving van rust en ruimte zijn er ook effecten voor de 
natuur. Voor trekvogels, broedvogels waaronder vier Rode lijstsoorten, 
en andere dieren neemt de verstoring steeds meer toe. Veel soorten 
gaan al achteruit. Het intensievere gebruik leidt tot meer betreding van 
kwetsbare duinvegetaties. Verder geldt in Nederland het principe dat het 
strand van iedereen is. Rond de strandhuisjes komen snel stukjes privé-
strand, terwijl het strand in Noord-Holland van nature al erg smal is. Door 
de strandhuisjes wordt de ruimte voor badgasten en strandwandelaars 
verder beperkt. Dat verhoogt de behoefte aan kostbare strandsupple-
ties, die ook natuurschade met zich meebrengen.
De gemeente lijkt voor deze aspecten geen enkele belangstelling te 
hebben. Het officiële beleid is dat er geen jaarrond exploitatie voor pavil-
joens en geen overnachting in huisjes is toegestaan. Maar de gemeente 
durft dit niet te handhaven, heeft geen weerwoord tegen de directe be-
langhebbenden en verdraait zelfs de cijfers. In een nieuwsbericht op de 
website staat dat de meerderheid van een groep inwoners van Castri-
cum zich tijdens een consultatie heeft uitgesproken voor de bovenge-
noemde ontwikkelingen. Maar uit het verslag van de bijeenkomst blijkt 
dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen uit ondernemers en 
eigenaren van de strandhuisjes bestond. Dat geeft dus geen represen-
tatief beeld van wat de Castricumse bevolking vindt. De Stichting Duin-
behoud (www.duinbehoud.nl) zet zich in voor de bescherming van de 
natuurwaarden in de duinen en voor de belangen van de natuurgerichte 
rustminnende recreant. Zij zal de vergunning- en bestemmingsplanpro-
cedures voor de Castricumse plannen nauwlettend volgen en waar mo-
gelijk haar visie inbrengen, en pleit voor strikt toezicht op naleving  van 
de huidige regels voor het strand. 
Stichting Duinbehoud

Castricum - In de donkere tijd 
tussen Sinterklaas en Kerstmis 
kan men weer wandelen in stil-
te onder leiding van Rob de Wit 
en Marianne Duijn. Het thema 
van deze wandeling is ‘het licht 
(de liefde) in jezelf ontdekken’. 
De wandeling in de Noord-Hol-
landse duinen is ongeveer 5 km 
en duurt, inclusief een pauze cir-
ca 1,5 uur.

Verzamelen op 14 december om 
9.30 uur op de parkeerplaats bij 
het informatiecentrum ‘de Hoep’ 
aan de Zeeweg te Bakkum.
Aan deze wandeling zijn geen 
kosten verbonden, na afloop is 
er gelegenheid om, voor eigen 
rekening, een kop koffie of thee 
te drinken bij Johanna’s Hof en 
na te praten. Denk wel aan een 
geldige duinkaart.

Voor informatie, tel: 06-30773907  
of 0251-657809, Rob de Wit.

Stiltewandeling 
in de duinen

Castricum - Hoor de engelen 
zingen d’eer… Deze en ande-
re kerstklassiekers kunnen ook 
dit jaar weer uit volle borst wor-
den meegezongen tijdens de tra-
ditionele kerstsamenzang ‘U zijt 
wellekome’ in de St. Pancratius-
kerk, Dorpsstraat 115 te Castri-
cum.

Diverse kerkkoren van de paro-
chie De Goede Herder verlenen 
hun medewerking aan het eve-
nement. De samenzang wordt 
gehouden
 op zondag 20 december, aan-
vang 14.00 uur. De toegang is 
gratis. 

Kerstsamenzang 
in Pancratiuskerk

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

Vermist:
Grote Weide Castricum: witte 
poes, grijs om bek, grote grijze 
vlek op rug, grijs plekje op linker 
achterknie, grijze staart, klein, 6 
jaar, Poes.

Gevonden:
Camping Zeeweg Bakkum: cy-
pers katje.

Gevonden en
vermiste dieren

Tips voor de redactie 
kunt u mailen naar 

info@castricummer.nl
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GroenLinks is klaar 
voor verkiezingen 
Castricum - Op de eindejaars-
vergadering in De Tuin van Ka-
pitein Rommel heeft GroenLinks 
zijn kandidaten voor de gemeen-
teraadsverkiezingen gekozen. 
De top van de lijst bestaat uit de 
huidige twee GroenLinks raads-
leden Janine Cornel en Aart Wa-
terman, onafhankelijk raadslid 
Rob Glass en oud-raadslid Am-
sterdam Jeroen Kelders. Jeroen 
woont nu zes jaar in Castricum. 
Daarmee brengt GroenLinks er-

varen kandidaten in stelling. “Dat 
moet ook,” zegt lijsttrekker Jani-
ne Cornel, “want we willen een 
wethouder leveren om Castri-
cum groener en socialer te ma-
ken.” Aart Waterman is de wet-
houderskandidaat. 

GroenLinks heeft komende ver-
kiezingen vier thema’s: een groe-
ne gemeente, energiezuinig en 
betaalbaar wonen, solide finan-
ciën en veilig verkeer.

V.l.n.r.: Rob Glass, Aart Waterman, Janine Cornel (fractievoorzitter) en 
Jeroen Kelders.

Kandidatenlijst CDA en 
verkiezingsprogramma
Castricum - Op dinsdag 2 de-
cember heeft het CDA in de le-
denvergadering de kandidaten-
lijst en het verkiezingsprogram-
ma vastgesteld. 

De kandidatenlijst wordt aan-
gevoerd door Marianne Zonjee-
Zonneveld. Zij was al op 1 sep-
tember gekozen. De lijst bestaat 
uit twintig kandidaten. Het ver-
kiezingsprogramma is tijdens 
de vergadering definitief vast-
gesteld.
Bij de eerste zes kandidaten 
staan vier vrouwen. Daarvan zijn 
Elize Bon (Castricum) en Evelien 
Goudsblom (Akersloot) nieuwko-
mers waar het CDA veel van ver-
wacht. De vierde vrouw is Maria 

Overtoom (Akersloot). Zij heeft, 
na twaalf jaar raadswerk, aan-
gegeven vooral beschikbaar te 
zijn voor de ondersteuning van 
de nieuwkomers. Met Wim Swart 
en Fer Wilms is er ook voldoende 
ervaring op financieel en ruimte-
lijke ordening binnen de fractie 
beschikbaar. 
Op de kandidatenlijst zijn acht 
nieuwkomers vanuit Akersloot 
op de lijst gezet. Ook Sjaak Wel-
boren (agrariër in Limmen) en 
Rinske Borst (Bakkum) zijn be-
schikbaar. De eervolle plaats als 
lijstduwer is gegeven aan Jan 
Buur uit Akersloot. 

Het verkiezingsprogramma is 
gebaseerd op vier thema’s. Ver-

trouwen op de eigen kracht en 
verantwoordelijkheid van de 
burgers. De bouw van senior-
woningen voor de middencate-
gorie. Liefst in de huursector. De 
veiligheid en het welbevinden 
op straat. Meer werk maken van 
duurzaamheid en klimaatbeleid.

Veertig euro per maand van 
de belastingdienst krijgen?!

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips op fi-
nancieel en verzekeringsgebied. 

“December is een dure maand 
en hét moment om keuzes te 
maken voor volgend jaar. Wilt u 
op een voordelige manier geld 
sparen of ‘vrije tijd’ sparen om 
bijvoorbeeld eerder met pensi-
oen te gaan? Kijk dan eens naar 
de mogelijkheden om deel te ne-
men aan een bedrijfsspaarrege-
ling. U kunt hierbij denken aan 
een levensloopregeling of een 
spaarloonregeling. Voor 1 januari 
dient u hier een keuze in te ma-
ken. Kortom, een goed moment 
om hierbij stil te staan. Ik ben me 
ervan bewust dat onderstaande 
uitleg vrij ingewikkeld is. Mocht 
u tijdens het lezen de draad 
kwijtraken, schroom dan niet om 
ons te bellen of langs te komen. 
De Belastingdienst maakt het u 
helaas niet gemakkelijk om hier-
van te profiteren. Wij helpen u 
hier graag bij.”

Levensloopregeling
“De levensloopregeling bestaat 
sinds 1 januari 2006. Met de le-
vensloopregeling kunt u als 
werknemer een deel van uw bru-
tosalaris sparen. Dit spaargeld 
kan worden gebruikt voor een 
periode van onbetaald verlof. De 

reden waarom verlof wordt op-
genomen is niet belangrijk. De 
meest bekende soorten verlof 
zijn:  ouderschapsverlof, sabba-
tical of eerder stoppen met wer-
ken. U heeft hiervoor wel toe-
stemming van uw werkgever no-
dig. Per jaar kunt u maximaal 
12% van het brutoloon sparen. In 
totaal mag u maximaal 210% van 
het bruto jaarloon sparen. Als 
voorbeeld: wilt u 70% van uw in-
komen behouden om 3 jaar eer-
der te kunnen stoppen met wer-
ken? Dit betekent dat u 17,5 jaar 
het maximale bedrag van 12% 
per jaar (ongeveer een maand-
salaris) opzij moet zetten. De be-
perking zit vooral in de uitkering, 
u heeft te allen tijde toestem-
ming van uw werkgever nodig 
om aan het geld te komen.”

Spaarloon
“Met een spaarloonregeling kunt 
u als werknemer belastingvrij 
een deel van uw brutoloon spa-
ren. Dit bedrag mag maximaal 
613 euro per jaar bedragen wat 
neerkomt op 51 euro brutoloon 
per maand. Dit geld wordt op 
een geblokkeerde spaarloonre-
kening gestort. U kunt geduren-
de vier jaar hier niet aankomen. 
Als deze periode verstreken is, 
dan hoeft er over het vrijgeko-
men geld geen belasting of so-
ciale premie afgedragen te wor-
den. Mocht u het spaarloon tus-
sentijds toch willen gebruiken, 
dan kan dat voor de aankoop 
van een woning, studie, kinder-
opvang of het betalen van een 
oudedagsvoorziening. Dit laatste 
kan voor u heel interessant zijn. 
Daarom wil ik u hier graag iets 
meer over vertellen.”

Twee keer belastingvoordeel 
“Als u de inleg voor uw spaar-
loonregeling gebruikt voor een 
oudedagsvoorziening, kunt u 

optimaal profiteren van uw be-
lastingvoordeel. U kunt deze in-
leg, mits u daarvoor jaarruim-
te heeft, aftrekken in uw aangif-
te inkomstenbelasting. Zo pro-
fiteert u nogmaals van het be-
lastingvoordeel. Ik zal dit aan de 
hand van een rekenvoorbeeld 
proberen toe te lichten. U spaart 
per maand 51 euro van uw bru-
to salaris. Dit kost u netto 30 eu-
ro bij een belasting van 42%. Uw 
belastingvoordeel bedraagt nu al 
21 euro per maand. Deze 51 eu-
ro kunt u aftrekken in uw belas-
tingaangifte (indien u jaarruim-
te heeft) zodat u nogmaals 20 
euro terugkrijgt (bij een belas-
ting van 42%). Uw totale belas-
tingvoordeel loopt op tot 41 eu-
ro per maand (21 + 20 euro). Op 
deze manier spaart u 51 euro per 
maand als aanvulling op uw ou-
dedagsvoorziening terwijl het   u 
10 euro netto kost!” 

Conclusie
“De keuze tussen levensloop en 
spaarloon is niet eenvoudig te 
maken. Kort gezegd, valt te con-
cluderen dat als je veel geld kunt 
missen en snel kapitaal wilt op-
bouwen, de levensloopregeling 
de beste oplossing is. Indien je 
het meeste belastingvoordeel 
wilt benutten, is de spaarloon-
regeling de beste oplossing. Al 
met al weer een heel rekenkun-
dig verhaal en kan ik me voor-
stellen dat u meer wilt weten 
over deze varianten. Ik zie u dan 
ook graag in één van onze win-
kels om onder het genot van een 
kopje koffie voor u de beste op-
lossing te bepalen. Bellen kan 
uiteraard ook.”

Univé in Limmen is te vinden 
aan de Drie Linden 1, tel. (072) 
5053581. In Heemskerk is de 
winkel gelegen op de Maerelaan 
6, tel.: 0251-657075. 

Een zee aan kerstbomen bij 
Tuincentrum Baltus-Wölcken
Castricum - De Nordmann uit 
Denemarken in alle denkba-
re maten of de spar van eigen 
grond; Tuincentrum Baltus Wölc-
ken heeft een heel groot assor-
timent kerstbomen ingekocht. Er 
zijn kleine boompjes, geschikt 
voor bijvoorbeeld de kinderka-
mer of de keuken, middelgrote 
exemplaren voor wie niet groot 
behuisd is en enorme bomen 
waarbij de piek het plafond zal 
raken. Voor alle bomen geldt dat 
ze opmerkelijk mooi van vorm 
en kleur zijn en goed dichtbe-
groeid. 
Ton Wölcken vertelt: “De Nord-
mann kenmerkt zich door zijn 
stevige takken en niet prikken-
de naalden. De Nordmann is 
sterk en laat nauwelijks tot geen 
naalden los.” De spar is eigenlijk 
de meest bekende en gebruik-
te kerstboom. Men kan deze 
boom ook ‘op kluit’ kopen. Ma-
riëlla Baltus: “Een kerstboom is 

niet gewend aan warme ruim-
ten, dus let er daarom op dat de 
boom niet naast de open haard 
of verwarming wordt geplaatst. 
De boom heeft bovendien veel 
water nodig.” Wie een boom 
koopt zonder kluit kan het bes-
te vijf centimeter van de onder-
kant van de stam af laten zagen, 
zodat de voet een verse opening 
heeft voor de opname van water. 
“En ik zaag de boomstammen op 
maat voor een waterreservoir”, 
vertelt Ton. Verder heeft het tuin-
centrum fraaie planten met ro-
de bessen die Kerstmis op kun-
nen vrolijken. En er zijn boven-
dien winterharde violen te koop 
met een lange bloeitijd; tot eind 
juni. Het tuincentrum is open 
van maandag tot en met zater-
dag van 9.00 tot 17.00 uur. De 
komende periode ook op zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur. Het adres 
is Beverwijkerstraatweg 200 in 
Castricum. 
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Smeraglia wijnen en levensmiddelen

Kwaliteitsproducten 
rechtstreeks uit Italië
Heemskerk - De feestdagen 
staan weer voor de deur en dat 
betekent traditioneel topdruk-
te bij de firma Smeraglia de Lijn-
baan 77 in Heemskerk Smerag-
lia levert al vele jaren een groot 
assortiment Italiaanse wijnen en 
levensmiddelen. Deze kwaliteits-
producten worden rechtstreeks 
uit Italië direct aan de klant gele-
verd. Het assortiment van de fir-
ma Smeraglia leent zich ook uit-
stekend om te verwerken in een 
kerstpakket of relatiegeschenk.
Wie kent ze niet, de befaam-
de panettones uit Italië. Een ge-
baksoort die het midden houdt 
tussen brood en cake, rond 

van vorm en hoog gebakken in 
een luchtige deegstructuur met 
vruchtjes. Van oudsher wordt de 
panettone vooral gegeten rond 
kerstmis. Smeraglia heeft 40 ver-
schillende soorten panettones in 
het assortiment. Ze zijn er in luxe 
geschenkverpakking. 
Dat Italië een echt wijnland is, 
behoeft geen nadere uitleg. De 
laatste tijd is met name het zui-
delijke deel van het land popu-
lair. De firma Smeraglia heeft 
een mooi assortiment wijnen uit 
streken elders in Italië, recent is 
daar een aantal wijnen uit het 
zuiden van het land en van het 
eiland Sardinië aan toegevoegd. 

En wat te denken van de grote 
verscheidenheid aan pasta’s van 
goede kwaliteit? Thuis een uitge-
breide maaltijd bereiden is weer 
helemaal in, bij Smeraglia vindt 
men de complete Italiaanse keu-
ken onder één dak. Van visspe-
cialiteiten tot mozarella, alle pro-
ducten staan overzichtelijk op-
gesteld in het bedrijfspand aan 
de Lijnbaan 77, waar een deel 
van het magazijn als winkel is in-
gericht. De medewerkers van het 
bedrijf adviseren graag. 
Enkele malen per jaar reist men 
af naar Italië om daar zelf nieu-
we contacten te leggen met pro-
ducenten en leveranciers en om 
nieuwe producten direct te keu-
ren en in te kopen. De klanten 
van de firma Smeraglia blijken 
in de loop der jaren zelf steeds 
meer kennis van zaken te heb-
ben gekregen en veelal weet 
men precies wat de beste keu-
ze is. Het bedrijf speelt daarop in 
door uitsluitend topkwaliteit in te 
kopen en het assortiment regel-
matig uit te breiden op basis van 
nieuwe trends. Via de website 
www.smeraglia.nl krijgt men een 
eerste indruk van de producten, 
vooral de panettones, die er wor-
den verkocht. Wie het complete 
assortiment wil bekijken, wordt 
aangeraden om een kijkje te ne-
men bij de firma Smeraglia. Men 
kan er van maandag tot en met 
vrijdag terecht tussen 09.00 en 
17.00 uur.

Smeraglia, importeur van Ita-
liaanse wijnen en levensmid-
delen, Lijnbaan 77 te Heems-
kerk. Kijk voor meer informatie 
op www.smeraglia.nl of bel met 
0251-247204.

Ondergrondse containers 
worden binnenkort geplaatst
Castricum - In januari worden 
de eerste ondergrondse afval-
containers geplaatst in de ge-
meente. In totaal komen er op 
75 plaatsen rond de 135 contai-
ners voor restafval, glas, papier 
en kleding. Waar de containers 
worden geplaatst, is te zien via 
www. Castricum.nl>afval.
De ondergrondse containers zor-
gen voor een verbetering van het 
straatbeeld en maken ook effi-
ciënter inzamelen mogelijk. 
Aan de plaatsing gaat een voor-
geschiedenis vooraf. De ge-
meenteraad besloot in 2007 tot 

het plaatsen van ondergrondse 
containers voor restafval bij ge-
stapelde bouw (flats) en in de 
hele gemeente voor glas, papier 
en kleding. Daarna volgde uitge-
breide inspraak met bewoners 
over de locaties. Het vooront-
werp (nota met tekeningen) is 
met belanghebbenden bespro-
ken op vijf inloopavonden. In to-
taal hebben 105 inwoners be-
langstelling getoond waarbij di-
verse voorstellen en suggesties 
naar voren kwamen. Dat leid-
de tot enige wijzigingen in het 
voorontwerp waarna een con-

Kerstrecital van Regina 
Albrink in Concertgebouw
Castricum - Tweede kerstdag, 
geeft Regina Albrink weer een 
kerstrecital in de Kleine Zaal van 
het Concertgebouw in Amster-
dam om 14.15 uur. Voor de thuis-
blijvers is er onlangs een dvd uit-
gekomen van haar kerstreci-
tal 2008, live opgenomen in het 
Concertgebouw Amsterdam.
Recent verscheen ook de cd Lis-
zt The Legend met onder andere 
de bekende Liebestraum en de 
Hongaarse Rapsodie nr. 12. Deze 
items zijn te koop bij Muziekhan-
del Borstlap, Bakkummerstraat 
13 in Castricum en bij Veldt’s 
Toko, Akerhof 4 in Akersloot. 

Het programma dat Regina Al-
brink met kerst gaat spelen kan 
met zijn contrasten niet anders 
dan licht brengen in de duister-
nis van Kerstmis: van Mozart de 
feestelijke Fischervariaties, vier 
topstukken van Chopin, waaron-
der het Derde Scherzo met zijn 
door klokjes omspeelde koraal 
en tenslotte muziek van Liszt die 
niet alleen charmeert of verleidt, 
maar zelfs ontroert.

Toegangskaarten zijn te bestel-
len bij: Concertgebouwlijn 0900-
6718345 ( 1 euro p/g/) of www.
concertgebouw.nl.

Castricum - Op woensdag 9 de-
cember speelt de D1 van Vites-
se’22 tegen KFC een oefenwed-
strijd om 19.30 uur.  
Op 30 december is bij Vitesse’22 
het oliebollentoernooi voor A, 
B en C junioren, alsmede B en 
C meisjes. Voor de C junioren 

Oliebollentoernooi in 
aantocht bij Vitesse’22

is het toernooi van 9.00 uur tot 
13.15 uur 
Voor de B junioren van 13.30 tot 
17.30 uur en voor de A junioren 
van 19.00 tot 22.00 uur. 
De indeling van de teams zal 
vanaf 28 december op de site 
bekend worden gemaakt.

Swift te sterk voor Helios
Castricum - In de strijd om de 
bovenste plaats hebben de korf-
ballers van Helios een pijnlijke 
nederlaag geleden in Amster-
dam. De spelers van Swift wa-
ren fanatieker in de persoonlijke 
duels en maakten minder fou-
ten dan de Castricummers. De 
thuisploeg had duidelijk maar 
één doel: winnen van Helios. 
Helios stond binnen vier minu-
ten met 3-0 achter. Helios kwam 
nog wel terug tot 3-2 maar daar-

na liep Swift weer verder uit. Vier 
minuten voor de rust kwam He-
lios met een stand van 8-6  weer 
in de buurt van Swift. In dezelf-
de minuut scoorde de thuisploeg 
echter heel eenvoudig. De laat-
ste minuten verliepen zeer hec-
tisch, toen de kruitdampen wa-
ren opgetrokken stond het hal-
verwege de wedstrijd 13-8 in het 
voordeel van Swift.
In de tweede helft werd er wei-
nig meer gescoord. Swift verde-

digde de voorsprong zeer gedre-
ven en Helios slaagde er niet om 
een vuist te maken. Beide teams 
maakten nog drie doelpunten 
zodat de wedstrijd eindigde in 
een nederlaag voor Helios van 
16-11. De teleurstelling bij de 
coaches Michiel van Halderen 
en Anand Joeloemsingh was na 
afloop groot. 
In de thuiswedstrijd tegen Pur-
mer kan Helios ervoor zorgen 
niet verder bij de koploper ach-
terop te raken. De wedstrijd in 
sporthal de Bloemen begint zon-
dag om 16.20 uur.  

Voor mensen die wel wat willen doen in het vrijwilligerswerk, 
maar niet te veel, niet te vaak en niet te vast, is het uitzendbu-
reau in het vrijwilligerswerk, met de toepasselijke naam WEL-
VRIJ-ZIJN, een oplossing. Bij WEL-VRIJ-ZIJN zijn leuke, zin-
volle, interessante, uitdagende korte vrijwilligerstaken ver-
gaard, waaruit een keuze kan worden gemaakt. 
De Gemeente Castricum, afdeling Openbare Orde en Veiligheid is 
samen met de NS op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt 
mee te denken over het uiterlijk van het station en de stationsom-
geving.  In Hoorn is dit project al met succes gestart en de gemeen-
te wil dit ook graag in Castricum opzetten. De spoorambassadeur 
is een vrijwillige, bij het spoor betrokken bewoner van het dorp die 
praat met reizigers, misstanden zoals graffiti of overlast constateert 
en meldt, eventueel activiteiten op het station organiseert en idee-
en aandraagt over de uitstraling van het station en de stationsom-
geving.  Op 22 en 31 december worden er voor de cliënten van Dijk 
en Duin kermisactiviteiten georganiseerd. Er zijn nog wat extra vrij-
willigers nodig voor het begeleiden van de cliënten. Wie geïnteres-
seerd is in deze of andere korte taken, kan contact opnemen met 
het Uitzendbureau WEL-VRIJ-ZIJN, Geesterduinweg 5 (ontmoe-
tingscentrum Geesterhage), in Castricum. Het uitzendbureau is ge-
opend van maandag t/m vrijdag van 09.00–12.30 uur. Het telefoon-
nummer is 0251–65 65 62. Zie ook www.welzijncastricum.nl om aan 
te melden als vrijwilliger, een vacature te plaatsen of het totale be-
stand in te zien. Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste vaca-
tures kan zich abonneren op de nieuwsbrief! Een mail met naam en 
adres o.v.v. Nieuwsbrief Vrijwilligersvacaturebank naar vcc@welzijn-
castricum.nl is voldoende.  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

cept-besluit volgde dat ook weer 
ter inzage kwam voor inspraak. 
Na deze inspraakronde, waarbij 
ook weer de ingebrachte ziens-
wijzen werden verwerkt, is door 
het college in januari het defini-
tieve plaatsingsbesluit genomen 
waarna opdracht tot levering en 
plaatsing gedaan is. 

De werkzaamheden rond de aan-
leg van de ondergrondse contai-
ners in de verschillende kernen 
starten in januari, mogelijk zelfs 
iets eerder indien de werkzaam-
heden bij andere gemeenten 
sneller zijn uitgevoerd.
De bewoners van flats of gesta-
pelde bouw worden per brief ge-
informeerd over de aanleg en het 
gebruik van de containers. 
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Weekend lang muziek op De Brink

Carnaval voor mensen met 
verstandelijke beperking
Castricum - Op donderdag 4 
februari wordt weer een grote 
feesttent geplaatst op de Brink 
in Castricum waar ruim 500 per-
sonen met een verstandelij-
ke beperking op zondag carna-
val gaan vieren. Maar muziek-
vereniging Emergo uit Castricum 
en Harmonie uit Limmen geven 
allereerst geheel belangeloos 
een benefietconcert in de tent 
op vrijdag 5 februari vanaf 20.00 
uur. Voor de pauze zal Excelsior 
hun muzikale kwaliteiten ten ge-
hore brengen en na de pauze is 
het de beurt aan Emergo. Om in 
tropische sferen te komen heeft 
ook de Braziliaanse band Bate-
ria Unidos d’Alcmaria uit Alk-
maar zich bereid verklaard  be-
langeloos op te treden. Dit zal 
nog aangevuld worden met an-

dere optredens. Voor de vierde 
maal wordt op zaterdag een ko-
renfestival. De deelnemende ko-
ren strijden om de CAL wisselbo-
kaal. Zeker is dat de Limbeats uit 
Limmen, The Cast uit Castricum 
en Close for you uit Heemskerk 
deelnemen. Het maximun aantal 
koren is acht. Een koor dat inte-
resse heeft om mee te doen kan 
zich aanmelden via tel.: 0251-
658674 of 0251-659991. 
Na de voorgaande activiteiten, 
die voor iedereen toegankelijk 
zijn, is de zondag bestemd voor 
genodigden en mensen met een 
verstandelijke beperking.
De feestmiddag start om 12.00 
uur met de bekende kermis-
band De Wico’s uit Heemskerk. 
Zij worden ondersteund door de 
blaaskapel De Hospiepers uit 

Rotterdam. Ook een aantal car-
navalsvereniging zullen hun op-
wachting maken om de sfeer te 
verhogen; De Waertse Reigers 
uit Heerhugowaard, De Uylen-
spieghels uit Limmen,, De Gro-
te Lupardi uit Rotterdam en De 
Windtrappers uit Castricum. Tij-
dens deze middag wordt ook de 
finale van de grote playback-
show gehouden die gepresen-
teerd wordt door Henny Huis-
man. Ook Guus Bauer treedt op 
en Marcel Kramer. Voor de or-
ganisatie van het spektakel kan 
de stichting een beroep doen op 
diverse fondsen en de club van 
100. Maar er is geld tekort. Een 
bijdrage kan worden overge-
maakt op bankrekeningnummer: 
1086.64.635 t.v.n. Stichting Soci-
aal Carnaval Castricum. 

Kerstmarkt in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Er wordt een kerst-
markt georganiseerd in de Tuin 
van Kapitein Rommel op 16 de-
cember van 15.30 tot 20.00 uur. 
Instellingen die een goed doel 
vertegenwoordigen komen met 
kraampjes aantrekkelijke artike-
len. Het steunen van goede doe-
len staat hierbij centraal. Van 
de partij zijn onder andere Kla-
vertje Vier, Unicef, Wereldwin-
kel Castricum, S.O.S. Kinderdor-
pen, Kids for Animals, De Meer-

groep, Stichting WOL, Kathman-
du en De Wissel. De Wissel komt 
met nieuwe producten. Hou-
ten plantenbakken, bankjes en 
dienbladen. Ook doen dit jaar de 
Stichting MOV van de Pancrati-
uskerk en Stichting Aquilea voor 
het eerst mee. Aquilae is gespe-
cialiseerd in zorgondersteuning 
voor mensen met een beperking. 
Naast de kraampjes zullen er ook 
andere activiteiten in de sfeervol 
verlichte tuin plaatsvinden. Kin- Castricum - De volgende cur-

sussen starten bij de Volksuni-
versiteit Castricum: electrotech-
niek op 9 januari om 10.00 uur, 
voeding en voedselkwaliteit op 
11 januari om 19.30 uur, intro-
ductie PC voor 55+ op 11 janua-
ri om 19.00 uur, introductie Word 
voor 55+ op 11 januari om 20.45 
uur, Franse chansons op 14 ja-

Nieuw aanbod Volksuniversteit     

Film Doris van het Bonhoeffer 
naar Internationaal filmfestival
Castricum - Doris Driesen - 
VWO6 van het Bonhoeffer Col-
lege - was al heel blij toen zij 
zich winnaar mocht noemen van 
het Nationaal Film Festival voor 
Scholieren 2009 met haar ani-
matiefilmpje ‘Look into my Eyes’. 
Ze kan haar geluk nu helemaal 
niet op, want zondag vloog zij 
naar Pyrgos in Griekenland waar 
zij deelneemt aan de internatio-
nale versie van het filmfestival: 
‘Camera Zizanio2009’.
De deelnemers aan ‘Camera Zi-
zanio’ zijn de winnaars van de 
nationale scholierenfilmfestivals 
uit de 21 deelnemende landen. 
Naast het bekijken van de inge-
stuurde films en in de middag 
zelf aan de slag gaan met het 
maken van 1-minuutfilms on-
der professionele begeleiding, is 

er ‘s avonds interessante meet-
and-greets met beroemdheden 
uit de filmwereld. Zaterdag 12 
december vindt het grote fina-
legala plaats en wordt bekend-
gemaakt wie tot de internationa-
le nummer één op filmgebied is 
verkozen.
De vakjury roemde Doris’ film 
vooral vanwege de verrassende 
combinatie van het thema (man 
ontmoet hypnotiseur, zijn le-
ven neemt een bijzondere wen-
ding waarna de man probeert 
de hypnose te doorbreken), het 
beeld (barbiepoppen) en de mu-
ziek (klassieke jazz). Volgens de 
jury maakt Doris een hele goede 
kans om ook in Griekenland als 
winnaar uit de  bus te komen. De 
korte animatiefilm van Doris is te 
zien op de website www.nffs.nl. 

Els Behage  en piraat Jan
Castricum - Els Behage uit 
Castricum heeft weer een nieuw 
boek uitgegeven: Het verhaal van 
piraat Jan. Piraat Jan moet weer 
op reis. Maar dit keer heeft hij 
een ander plan dan anders. Hij 
wil nu eens geen schepen gaan 
kapen en schatten gaan roven! 
Nee, hij wil iets heel gevaarlijks 
gaan doen. Tenminste, iedereen 
dacht heel lang geleden dat het 
gevaarlijk was! Tja, en of zijn be-
manning het daarmee eens is? 
Het wordt een spannend avon-
tuur! Voor iedereen. Daarbij 
wordt Jan steeds weer geholpen 
door iets heel kleins, dat hij in 

zijn broekzak meedraagt. De au-
teur: “Ik heb altijd graag verhalen 
voor de klas verteld. Nu vertel ik 
verhalen aan mijn zes kleinkin-
deren. Het boek is in samenwer-
king met mijn 7-jarige kleinkin-
deren Hugo Vliese en Floris van 
Amersfoort ontstaan en zij heb-
ben de tekeningen in het boek 
gemaakt. Na Ana en de wonder-
schelp (2007) en Ruben en het 
Dierenduintje (2008) is Het ver-
haal van piraat Jan mijn der-
de boek dat bij uitgeverij Boek-
scout is uitgegeven.” Het boek 
is te koop in de boekhandel en 
kost 15,95 euro. 

nuari om 19.30 uur, computeron-
derhoud op 15 januari om 14.00 
uur, creatieve fotografie op 18 ja-
nuari om 19.30 uur, organiseren 
en opruimen op 25 januari 19.45 
uur en kies kleurbewust op 27 
maart om 10.00 uur. 

Inschrijven via www.vucas.nl of 
tel. 0251-670048. 

derorkest en kinderkoor De Ster-
retjes laat kerstliedjes horen on-
der leiding van Ilse de Leur, blok-
fluitensemble het Duindoornk-
wintet treedt om 17.00 uur op en 
de kerstgroep Oliver van Emer-
go sluit de avond om 19.00 uur 
af met een optreden op het ver-
lichte eiland. Ook de vrijwilligers 
van de Tuin van Kapitein Rommel 
hebben hun handen uit te mou-
wen gestoken. In de kas zullen 
zij kerststukjes, pindaslingers, 
vetbakjes, kerststerren en kerst-
kransen verkopen. Allemaal zelf-
gemaakt van natuurlijk materi-
aal. Nieuw zijn de kleine kerst-
stukjes die mooi staan op de di-
ner tafel met kerst. 

Protest tegen tariefver-
hoging pontje De Woude 
De Woude - Het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder- 
kwartier wil de overzettarieven 
van de veerpont naar De Wou-
de per 1 januari 2010 drastisch 
verhogen. Het college van Cas-
tricum heeft haar teleurstelling 
uitgesproken over de werkwijze 
en de communicatie rondom de 
voorgestelde veergelden en een 

overgangsregeling bepleit. De 
Dorpsraad De Woude heeft on-
dertussen bezwaar aangetekend 
tegen de voorgestelde tarieven, 
die met name voor de jeugd en  
ouderen ingrijpend zijn. De loka-
le partij CKenG noemt de voor-
gestelde veertarieven niet aan- 
vaardbaar op grond van bestaan-
de afspraken, vastgelegd in de 

Veergeldenverordening pont De 
Woude 2006. Willem Veldt van 
CKenG: “Deze eerdere afspra-
ken over de veertarieven moeten 
ook in 2010 gerespecteerd wor-
den. De gemeente zou niet  mo-
gen accepteren dat de inwoners 
van de Woude als eilanders dupe 
kunnen zijn of worden van wille-
keur. Onze partij dient een motie 
in om het college op te dragen 
de tarieven, los van een trend-
matige verhoging, niet in struc-
tuur te wijzigen. En kinderen 
moeten gevrijwaard blijven van 
het betalen van veergeld.” 

Castricum - Op vrijdagavond 
18 december wordt bij ‘Mode 
maken doe je zelf’ aan De Loet 
186 te Castricum een workshop 
bloemen haken gegeven.

Workshop bloemen haken
Kosten inclusief materiaal k 17,50 
euro. 
Voor verdere informatie: mail 
modemakendoejezelf@xs4all.nl, 
bel 06-18875382.  
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Nieuwe zaak krijgt internationale allure

Johan Alleman gaat verbouwen

Heiloo – De maatschappij ver-
andert, de mode ook. En daar-
bij hoort een nieuw interieur. Jo-
han en Paulien van Johan Alle-
man Mode gaan van hun man-
nenmodezaak aan de Stations-
weg 61 een zaak maken met in-
ternationale allure. 
Achttien januari gaat de huidige 
zaak dicht en begint de verbou-
wing. Op vijftien februari 2010 is 
de officiële opening.
Om zich te oriënteren bezochten 
zij mannenmodewinkels in New 
York, Londen, Barcelona, Milaan, 
Antwerpen en in ongeveer heel 
Nederland. Johan: “Het plafond, 
de muren, de vloer: het wordt 
allemaal anders. De pui gaat er 
eveneens heel anders uitzien en 
krijgt teakhouten opvallende ac-

Expositie Hans Goedhart 
in Het Porceleyn Huys
Castricum - Het Porceleyn Huys 
in Heiloo is een expositieruimte 
met museumkwaliteit. Helaas is 
deze ruimte slechts tijdelijk be-
schikbaar. 
Dina Kikkert heeft Het Porceleyn 
Huys als kraakwacht in gebruik 
en moet er op eerste aanzegging 
weer uit. Zij heeft bericht gekre-
gen dat de ruimte per 4 janua-
ri 2010 leeg moet worden opge-
leverd.
Daarmee moet de expositie, die 
aanvankelijk tot 10 januari zou 
duren, eerder ophouden.  
De expositie is te bezichtigen op 
vrijdag van 16.00-20.00 uur en in 
het weekend van 14.00-17.00 uur 

en ook op 26 en 27 december en 
en op 2 en 3 januari. 
Bezoekers kunnen tijdens de ex-
positie nog steeds een schrifte-
lijk bod uitbrengen op het geëx-
poseerde schilderij ‘Yasmine’. Dit 
schilderij gaat na afloop van de 
expositie naar de hoogste bieder. 
De opbrengst hiervan is bestemd 
voor de Stichting ‘Adopteer een 
Vroedvrouw’. 
In Ethiopië overlijdt momenteel 
één op de 22 vrouwen aan de 
gevolgen van een zwangerschap 
of bevalling. Deze stichting leidt 
lokale vroedvrouwen op om de 
sterfte onder kraamvrouwen te-
rug te dringen.

Sinterklaasactie Klaver Vier
Castricum - De Sinterklaasac-
tie van Klaver Vier was weer een 
succes, zelfs binnen de Benelux.
Klanten die bij Klaver Vier een 
cadeau kochten konden vanaf 
14 november een envelop met 
kleurplaat uit een doos trekken. 
De kleurplaat van Sinterklaas 
was goed voor een cadeaubon 
van 20,00 euro. Klaver Vier heeft 
vijf gelukkige prijswinnaars een 
cadeaubon mogen overhandi-
gen.
Een van hen kwam helemaal uit 
Gent. Het geluk lachte deze man 

toe en mogelijk blijft dat zo want 
van zijn cadeaubon kon hij een 
mooie Boeddhakaars mee naar 
huis nemen.
Veel kleurplaten werden prach-
tig gekleurd weer door de kin-
deren ingeleverd en dan moch-
ten ze grabbelen. Iets wat Cyril-
le van 5 jaar met volle overgave 
deed, met als beloning een mooi 
notitieboekje.
Als kinderen nog een kleurplaat 
in willen leveren kan dat tot 12 
december bij Klaver Vier aan de 
Dorpsstraat 45a in Castricum.

centen. Wij willen een totaal an-
dere winkelbelevenis. In over-
leg met architect Ruud Voorne-
veld hebben wij onze ideeën ge-
stalte kunnen geven. De nieuw-
ste snufjes worden toegepast op 
het gebied van verlichting, ver-
warming en milieu, zoals onder 
meer led-verlichting en duurza-
me energie.”

Uitstraling
“De levensgenieter, de man, die 
zichzelf graag verwent of de he-
le wereld rondreist: hij moet hier 
van een bepaald merk alles van 
zijn gading kunnen vinden. Het 
atelier van 30 m2 wordt bij de 
zaak betrokken, zodat wij meer 
ruimte hebben voor de confec-
tiehoek met onder meer mooie 

kostuums, colberts, pantalons, 
blazers, hemden, truien, enzo-
voort. Wij voeren tientallen mer-
ken: klassiek en sportief in ver-
schillende stijlen. Alles zal mooi-
er per smaakgroep worden ge-
presenteerd. Naast genoemde 
confectiehoek hebben wij behal-
ve een grote collectie jeans veel 
keuze in casual kleding. Alle kle-
ding heeft een bepaalde uitstra-
ling met een mooi totaalbeeld 
voor een bepaalde doelgroep.” 

Johan en Paulien zien het hele-
maal voor zich. “Een man moet 
als hij hier binnenkomt gefasci-
neerd worden door een bepaal-
de sfeer, die harmonisch over-
komt en waarvan de kleurstellin-
gen kloppen. Wij kijken hier nooit 
naar leeftijd. Het gaat er maar 
om waar je je lekker in voelt.”

Omzet stijgt
Johan: “Wij hebben geen last 
van de kredietcrisis. Onze om-
zet stijgt nog steeds.” Hij en Pau-
lien zijn aangesloten bij een in-
koopcombinatie. “Wij praten veel 
met collega’s”, zeggen zij, “horen 
en praten over nieuwe trends en 
blijven zo alert mogelijk. Wij heb-
ben in Nederland en in het bui-
tenland steeds foto’s van man-
nenmodezaken gemaakt en ge-
keken wat het beste past bij on-
ze ideeën. Wij willen eigenlijk 
een eigenzinnige high tech win-
kel hebben, die je nergens an-
ders in Nederland ziet.” (Marga 
Wiersma).

Limmen - Tijdens de intocht 
van Sinterklaas in Limmen is er 
een ballonnenwedstrijd gehou-
den in het park de Enterij. Diver-
se ballonnen hebben Groningen 
en Noord-Duitsland gehaald. De 
uitslag van deze wedstrijd is als 
volgt:

De winnende ballonnen van Noa 
Snel en Boyd Commandeur kwa-
men in Hollenstedt in Duitsland 
terecht. 

De overige plaatsen waren voor: 
2. Ref Lust, Oldenburg in Duits-
land. 3. Emma van de Berg, Bun-
de in Duitsland. 3. Ilse Bloedjes, 
Bunde in Duitsland. 4. Danique 
Beemsterboer, Oude Pekela in 
Groningen. 5. Sil Jonker, Elashui-
zen in Friesland. 

Connection op zoek 
naar nieuwe gitarist(e)
Castricum - Connection zoekt 
een nieuwe gitarist. Ton Hem-
men, de huidige gitarist, heeft 
aangegeven begin volgend jaar 
de band van het Castricumse 
koor te verlaten. 
Connection is een interkerkelijk 
koor dat in 2010 25 jaar bestaat. 
Het koor heeft een uitgebreid en 
zeer gevarieerd repertoire en is 
dus op zoek naar een allround 
gitarist. De band is belangrijk 
voor het koor, samen met de 
toetsenist, bassist en drummer 
geeft de gitarist het koor mede 
zijn karakteristieke sound, swing 
en body. Hij of zij moet rekening 
houden met ongeveer twee re-
petities per maand op zondag-
avond in Castricum en een aan-
tal optredens per jaar, vooral in 
december. Connection heeft een 
uitgebreid kerstrepertoire en be-

halve in de kerk tijdens kerst-
nachtdiensten wordt dat uitge-
voerd in bijvoorbeeld winkel-
centra, kerstmarkten, ziekenhui-
zen, zorgcentra en buurthuizen. 
Ook geeft het koor af en toe ei-
gen concerten, meestal samen 
met andere koren of groepen. 
Wie geïnteresseerd is kan con-
tact opnemen met de dirigen-
te van het koor, Rolien Eikelen-
boom via 0251-653391.
Eerst even kennis maken met 
Connection? Dat kan natuurlijk 
ook. Het koor treedt bijvoorbeeld 
19 december op tijdens Cand-
lelight Shopping in het centrum 
van Castricum. Of men kan op 
kerstavond om 19.00 uur de ge-
zinsviering in de Maranathakerk 
in Castricum bezoeken. 
Meer info op www.connection-
hetkoor.nl.

Uitslag ballon-
nenwedstrijd

Geen krant 
ontvangen? 

Bel 
0251-674433
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Manifestatie over wonen 
in ‘nieuw’ Oud IJmuiden
IJmuiden - Met een informatieve 
verkoopmanifestatie start op za-
terdag 12 december de verkoop 
van woningen van de gezichts-
bepalende appartementenge-
bouwen De Vrijheit en De Vree-
de in het nieuwe Oud IJmuiden. 
De bijeenkomst vindt plaats van 
11.00 tot 14.00 uur in het kerk-
je aan de Helmstraat 9 in Oud 
IJmuiden. Gezien de scherpe 
prijsstelling rekent woningcor-
poratie AWV Eigen Haard op een 
grote toeloop van belangstellen-
den. Gegadigden kunnen hun 
voorkeur kenbaar maken op een 
inschrijfformulier dat tot uiterlijk 
4 januari 17.00 uur kan worden 
ingeleverd bij Bon& Breed Ma-
kelaardij. Toewijzing geschiedt 
op basis van loting. 
Naast 10 appartementen in de 
vrije sector gaan op 12 decem-
ber ook 41 Koopgarant-appar-

tementen in de verkoop. Dat zijn 
woningen die worden aange-
boden tegen een sterk geredu-
ceerde prijs en risicoverlagen-
de voorwaarden, speciaal be-
doeld voor starters en mensen 
in de lagere en midden-inko-
mensgroepen die op deze wij-
ze de stap kunnen zetten naar 
een eigen woning. Prijzen, in-
clusief korting, van de Koopga-
rant-woningen in De Vrijheit en 
De Vreede beginnen bij 102.800 
euro vrij op naam. Vrije sector-
appartementen zijn te koop van-
af 207.500 euro, eveneens vrij op 
naam. De bouw begint nog deze 
maand; oplevering staat gepland 
voor juni 2011. 
Voor de Koopgarant-apparte-
menten gelden inkomenseisen 
en voor de meeste is ook een 
huisvestingsvergunning nodig. 
Inschrijving voor de vrije sector- 

appartementen staat open voor 
iedereen. 
De beide woongebouwen van 
AWV Eigen Haard maken deel 
uit van een veelomvattend ver-
nieuwingsplan voor het oud-
ste, meest karakteristieke stuk-
je IJmuiden. Het wordt  in de 
geest van hoe het vroeger was, 
hersteld. Het historische, intieme 
stratenpatroon komt terug, met 
prachtige, sfeervolle nieuwbouw. 
Nostalgisch van aard, kleinscha-
lig en uiterst gevarieerd. Met vol-
op ruimte voor wonen, werken 
en recreëren. 

De Vrijheit en De Vreede zijn de 
eerste projecten die in uitvoering 
worden genomen. De gebouwen 
zijn vernoemd naar schepen met 
een historie die nauw verbonden 
is met IJmuiden en/of de Noord-
Hollandse kust. Bijzonder is ook 
het hoogste ‘pand’ van De Vrij-
heit.  Deze tien verdiepingen ho-
ge toren, met zijn karakteristieke 
schuine dak, geeft het hele ge-
bouw een bijzondere uitstraling 
en fungeert tevens als ‘landmark’ 
van heel Nieuw Oud IJmuiden.
Bezoekers van de verkoopmani-
festatie krijgen een zo realistisch 
mogelijk beeld van zowel de ge-
bouwen als de appartementen 
zelf, en daarnaast van het tota-
le plan voor Oud IJmuiden. In de 
verkoopbrochures is alles thuis 
nog eens rustig opnieuw te be-
kijken. 

Wie niet in de gelegenheid is om 
de manifestatie te bezoeken, kan 
deze brochures na de verkoop-
manifestatie ook aanvragen of 
ophalen bij Bon & Breed Make-
laardij, Zon Bastion 2 in Velser-
broek. Zie ook www.bon.nl.

Maarten en Sonja trots 
op De Buona en Scala
Castricum - Er is iets veranderd 
in de horeca in het dorp. Maar-
ten en Sonja zijn de nieuwe uit-
baters van De Buona en De Sca-
la. Buona Sera werd De Buona, 
omdat iedereen het café toch al 
zo noemt, en het interieur is flink 
aangepakt. De Buona richt zich 
vooral op jongeren vanaf zes-
tien jaar die zin hebben in lek-
kere muziek. De Scala is meer 
een gezellig, bruin café gewor-
den. Hier komen jongeren van-
af achttien jaar.
Maarten werkt al tien jaar in De 
Buona, hij is onder andere be-
kend als feest-dj en zanger. Toen 
de vorige eigenaar aangaf dat 

het voor hem tijd was om iets 
anders te gaan doen, besloten 
Maarten en zijn vriendin Son-
ja beide zaken over te nemen. 
Sinds oktober zijn ze bezig met 
de herinrichting. Sonja: “De Bu-
ona heeft ondermeer een nieu-
we dansvloer gekregen en nieu-
we led-verlichting.” 
In De Buona krijgen de bezoe-
kers bandjes uitgereikt; rood 
voor zestien jaar en ouder en 
groen voor achttien jaar en ou-
der. Maarten: “Zo zien we met-
een wat er geschonken mag 
worden. Deze bandjes zijn he-
lemaal gratis. Wie geen bandje 
draagt komt er niet in. Zo kun-

nen we veel beter toezicht hou-
den op het alcoholbeleid.” 

Op vrijdag 18 december heeft 
De Buona scholierenfeest op het 
programma staan van 13.00 tot 
18.00 uur met dj Guus. In De Sca-
la speelt dan Jelle B. Het nieuw-
jaarsfeest in De Buona duurt van 
0.30 tot 6.00 uur. Dj Ramirez en dj 
Vincent Vega verzorgen de mu-
ziek. De entree is dan 10.00 euro. 
In De Scala is de entree van het 
nieuwjaarsfeest gratis. Hier be-
gint het feest al om 23.00 uur. De 
Buona en De Scala hebben een 
nieuwe website: www.debuona.
nl en www.descala.nl. 

Opheffingsuitverkoop
bij Bakkums Breekgoed 
Bakkum - De komende weken 
houdt Bakkums Breekgoed op-
heffingsuitverkoop met specta-

culaire kortingen op de cadeau-
artikelen die kunnen oplopen tot 
40%. 

Saskia de Wit, de mede-eigena-
resse van Bakkums Breekgoed: 
“Motivatie genoeg, klanten te 
weinig. Erg jammer, maar het is 
niet anders. Achteraf bezien was 
de timing ook ongelukkig van-
wege de economische crisis. Dat 
konden we natuurlijk niet voor-
zien.” 

Bakkums Breekgoed opende in 
augustus 2008 haar deuren en 
kreeg voortdurend zeer positieve 
reacties op het assortiment. 

“Een echte stadswinkel werd 
vaak gezegd”, aldus De Wit. “We 
kijken in ieder geval met veel 
plezier terug op dit avontuur.”

Heemskerk - Op zaterdag 19 
december is er een duinwerkdag 
van 10.00 tot 15.30 uur in de dui-
nen.  Aanmelden: www.pwn.nl/
activiteiten of 023-5413289. Start  
op parkeerplaats Kraaiennest te-
genover de Patatoloog.

Duinwerkdag

Kerstmarkt in Burgerij
Limmen - Op vrijdag 11 en za-
terdag 12 december wordt er 
een gezellige kerstmarkt georga-
niseerd in de Burgerij. De kerst-
markt is op vrijdag van 10.00 uur 
tot 21.00 uur en zaterdag van 
10.00 uur tot 17.00 uur. 
Er zullen diverse ondernemers 
met een stand staan waar zij 
leuke kerstgerelateerde artikelen 
verkopen. Bloembinderij Suus is 
er met leuke kerstaccessoires, 
drogisterij Aker staat met lekke-
re parfums, Anastasia Home De-
coration is ook aanwezig op deze 

dagen. Ook is er voor de dames 
van alles op het gebied van mo-
de te vinden op de kraam van Pi-
neaples en een kraam vol linge-
rie. Ook de Wereldwinkel, Groei 
en Bloei en diverse kunstenaars 
zijn aanwezig tijdens de markt. 
Ook kan men terecht voor een 
bijzondere kerstgroet van groe-
negroetjes.nl. De Burgerij ver-
koopt tijdens de kerstmarkt erw-
tensoep en warme glüwein. De 
Burgerij is volledig in kerstsfeer 
gebracht om in de kerststemming 
 te komen. De entree is gratis. 

Super- 
Stol

± 80 cm met tekst 
naar keuze

22,-

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253



pagina 28 9 december 2009

Legaal slapen op het strand
Bakkum - Het verbod om in 
strandhuisjes te slapen wordt 
waarschijnlijk opgeheven. 
Woordvoerder van de eigenaars 
van de strandhuisjes Bob Kuijs: 
“Officieel moet er natuurlijk nog 
van alles geregeld worden, maar 
er is nu voor de politiek geen 
weg meer terug!” Kuijs trok met 
tv-ploegen door de nacht over 

het strand op zoek naar contro-
leurs van de gemeente die bon-
kend op deuren van strandhuis-
jes het slaapverbod moesten 
handhaven. De wijze van con-
troleren veroorzaakte veel com-
motie. Hierna werden de con-
troles opgeschort. “Impliciet ge-
ven de meeste partijen nu toe 
dat de regelgeving op drijfzand 

Kwaliteitsimpuls economie 
raakt in stroomversnelling
Castricum - Het Project Kwali-
teitsimpuls Economie Castricum 
is sinds de zomer van 2009 in 
een stroomversnelling geraakt. 
Diverse projecten die onder de-
ze paraplu plaatsvinden, verlo-
pen succesvol, andere zijn in-
middels opgestart. Met de Kwa-
liteitsimpuls wil de gemeente de 
bedrijvigheid in de gemeente be-
vorderen. 

Begin september is gestart met 
het opzetten van een Platform 
Ondernemend Castricum. In het 
Platform krijgen vertegenwoor-
digers van betrokkenen zitting. 
Het Platform gaat een belang-
rijke rol spelen in de prioritering 
en advisering over de uitvoering 
van het economische program-
ma in 2010. 
Ondertussen leverde de ge-
meente een bijdrage aan de Plus 
wandel4daagse Alkmaar en on-
dersteunde zij ondernemers om 
dit evenement in de woonker-
nen Akersloot en Limmen ver-
der uit te bouwen. De gemeen-
te haalde De Karavaan naar 
Castricum.De uitreiking van alle 
Blauwe Vlaggen voor 2009 vond 
plaats in Castricum. Bovendien 
leverde de gemeente een bijdra-
ge in de aanschafkosten van een 
kaartjesautomaat in de Woud-
haven. Er werd een informatie-
ve bijeenkomst gehouden over 
Bed & Breakfast-mogelijkheden. 
Als vervolg daarop is het Bed & 
Breakfast-beleid vastgesteld. 
Tot slot droeg de gemeente bij 
aan een regionaal onderzoek 
naar de noodzaak voor herstruc-
turering van bedrijventerreinen 
in Castricum. Ze liet bovendien 
een aanvullend onderzoek uit-
voeren naar de inbreidingsmo-
gelijkheden op de bedrijventer-

reinen in Castricum. Een aantal 
andere deelprojecten gaat bin-
nenkort van start of is inmiddels 
in gang gezet. Zo gaat bureau 
Vissers en Co. vanaf decem-
ber een praktisch marketingplan 
voor Castricum formuleren. Ook 
wordt een streekproduct ontwik-
keld en gepromoot, dat gekop-
peld is aan de identiteit van de 
gemeente.   

Daarnaast steunt de gemeen-
te met een aanzienlijke bijdrage 
het initiatief van het Toeristisch 
Platform Castricum om een web-
site te bouwen. Naast de websi-
te heeft het Toeristisch Platform 
een nieuwe, toeristische plat-
tegrond ontworpen. Daarnaast 
wordt geïnventariseerd of infor-
matiezuilen kunnen worden ge-
plaatst in de gemeente. Tot slot is 
er een werkgroep opgericht die 
een aanzet maakt voor het op-
stellen van een cultuurnota. 

De regio-VVV ontwerpt momen-
teel in opdracht van de gemeen-
te toeristische arrangementen, 
waarin bestaande initiatieven 
van ondernemers in de recre-
atiebranche worden samenge-
bracht. De eerste arrangemen-
ten zijn in het voorjaar van 2010 
gereed en vanaf dan te boeken. 
In vervolg op het basisonderzoek 
naar de bedrijventerreinen dat in 
de eerste helft van 2009 is uitge-
voerd, wordt een vervolgonder-
zoek gehouden. Verder stimu-
leert het platform in het kader 
van de lokale ‘voorzieningen’ dat 
er een regionale detailhandelsvi-
sie wordt opgesteld. Ook wordt 
bijgedragen in de aanschaf en 
plaatsing van sfeerverlichting in 
het winkelgebied in de histori-
sche dorpskern van Castricum. 

Dit weekend sfeervolle 
kerstmarkt in Ons Huis
Limmen - Vorig jaar was het een 
enorm succes; de kerstmarkt die 
werd gehouden in Ons Huis. 
Voor deze gelegenheid wordt 
het gebouw omgedoopt tot Ons 
Kersthuis. 

Uit binnen- en buitenland ko-
men de mooiste kerstartikelen 
die op deze kerstmarkt worden 
aangeboden. Er zijn onder meer 
prachtige kerststukken te koop, 
kerstaccessoires, spiegels, ser-
viezen, glas- en zilverwerk, kan-

delaars en kleinmeubelen en 
nog veel meer om de kerstdagen 
nog sfeervoller te maken. Bezoe-
kers worden getrakteerd op een 
glaasje glühwein. 

De kerstmarkt is geopend op za-
terdag en zondag van 11.00 tot 
18.00 uur. Iedereen is welkom 
een kijkje te komen nemen. 

Ons Huis is te vinden aan de Ne-
derlands hervormde kerk op de 
Zuidkerkenlaan 21 in Limmen.  

Fetherlite in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 12 decem-
ber treedt zoals traditiegetrouw 
aan het eind van het jaar de uit 
Uitgeest afkomstige band Fe-
therlite op. Fetherlite speelt dan 
voor de zesde keer tijdens de 
wintermaanden in Live Café de 
Balken. Dit jaarlijkse evenement 
is enorm populair en doet den-
ken aan een reünie. Fetherlite is 
opgericht in 1991 en heeft heel 
Nederland al plat gespeeld. De 
band speelt de  top 100 uit al-
lertijden en bestaat uit zes mu-
zikanten.
Het repertoire bestaat uit onder 
andere Queen, Metallica, Deep 
Purple, Kane, Status Quo, AC/DC 
en nog vele andere toppers. 
Zondag 13 december wordt er 
een Amsterdamse avond in De 
Balken georganiseerd met Pier-

re de Haan en Manon Stokman. 
Speciaal op deze avond treedt 
ook onze lokale topper Erwin de 
Wit op. Deze avond staat uiter-
aard in het teken van het Neder-
landse lied. Iedereen kan uit volle 

borst meezingen. Jan Smit, Wol-
ter Kroes, Peter Beense, Nick en 
Simon, Frans Duits; ze komen al-
lemaal voorbij. De entree is gra-
tis en het begint om 19.00 uur. 

was gefundeerd”, vervolgt Kuijs. 
“De veiligheid is nu nog een be-
langrijk aspect. Wij hebben zelf 
vrijwillig al diverse maatregelen 
genomen. Maar wij gaan graag 
in overleg met de gemeente om 
het nog veiliger te maken. Daar 
zijn wij zelf bij gebaat. Dit zal nog 
wel even duren, want de offici-
ele stemming in de raad is pas 
begin volgend jaar. Wij trekken 
echter vandaag al de champag-
ne open!”

Castricum - De Jamsession van 
Café Basta vindt deze maand niet 
plaats op de laatste donderdag 

Jamsession twee weken eerder
van de maand, maar op 17 de-
cember. Gasten van de komende 
editie zijn zanger/gitarist Peter 

Lavelle en bassist René Rühland. 
Blues, country en rockabilly wis-
selen elkaar af. Wie mee wil spe-
len meldt zich aan op de avond 
zelf bij Bert Baars. 
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Welkom bij de Kerst-Brocante Fair
a.s. zaterdag 12 en zondag 13 december van 11.00 tot 18.00 uur 
in het dorpshuis “ONS HUIS” aan de Zuidkerkenlaan 21 te Limmen.

Tot ziens!

Met zelfgebouwde vlet naar Sail 2010

Leerlingen bouwen boot
Heemskerk - Afgelopen week 
is op de vmbo-afdeling van het 
Kennemer College in Heems-
kerk een bijzonder project van 
start gegaan. Leerlingen van de 
verschillende techniekafdelin-
gen, afkomstig uit de gehele re-
gio, gaan gezamenlijk een vlet 
bouwen waarmee zij tijdens Sail 
2010 een wedstrijd zullen varen. 
De afdeling Metaaltechniek is 
deze week begonnen met het 
aan elkaar lassen van de bo-
demplaten. Een eenvoudig klus-
je was dat niet. De bodemplaten 
zijn erg groot en zwaar, waardoor 
de leerlingen goed moesten sa-
menwerken om het voor elkaar 
te krijgen. De wedstrijd vindt 
plaats op 21 augustus 2010. 

Leerlingen metaaltechniek lassen de bodemplaat
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ADO ’20

Tonegido (Tot Ons Nut En Genoegen Is 
Deze Opgericht) komt zondag op bezoek in 
Heemskerk
Is de bezoekende vereniging één jaar of drie 
jaar jonger dan ADO’20? That’s the ques-
tion!
De club werd opgericht op 1 februari 1924, 
maar dat was eigenlijk al in 1921 het geval. 
De ploeg speelde toen in de derde klasse van 
de Haagse voetbalbond. Door diverse om-
standigheden was de vereniging geen lang 
leven beschoren. Men hield op te bestaan. 
Op 1 februari 1924 besloten enkele oud-le-
den de club opnieuw leven in te blazen. 
Ruim 80 jaar later, in het seizoen 2008–2009, 
draaide alles om de terugkeer naar de hoofd-
klasse. Na een spannende wedstrijd tijdens 
de nacompetitie was het Harry de Haas, die 
het beslissende doelpunt scoorde en daar-
mee het team weer terug bracht op het ni-
veau waar het voorheen al langer acteerde. 
Zeker sinds 1 februari 2009, de dag dat V.S.V. 
Tonegido haar 85- jarig bestaan vierde, is 
het team zich gaan roeren aan de top van 

de hoofdklasse en bezit met drie kunstgras-
velden een van de mooiste sportcomplexen 
in de regio. 

ADO’20 ontvangt de club uit Voorburg en is 
zoals altijd gewaarschuwd. Vooral ook gezien 
de knappe en sensationele 3-2 overwinning 
van afgelopen zondag op Argon. In de 82e 
minuut stonden de Voorburgers nog met 1-2 
achter!
Trainer Carlos Roeleveld is er dus klaar voor 
en wil dwingend voetbal spelen. Het is aan 
Jan Boes en de ADO’20-gladiatoren de zwart 
witten op de eigen speelhelft terug te dwin-
gen, zodanig dat de voorhoede van Tonegido 
niet van bruikbare ballen kan worden voor-
zien.
Èn het is aan de supporters van ADO’20 om 
zich te roeren en op die wijze er voor zorgen 
dat de o zo belangrijke goals voor ADO’20 
gescoord worden.
Opdracht voor die 12de man luidt dus om 
zondag van 14.30 tot 16.30 uur de tribune op 
De Vlotter te doen trillen.

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

veldhuis

ADO ‘20 - tOnegiDO

zondag 13 december
14.30 uur

Tonegido op bezoek 
bij ADO’20 Heemskerk

Voorstelling Mariz succes
Castricum - Afgelopen zondag 
vond de eerste leerlingenvoor-
stelling van dit seizoen plaats 
van Mariz.nu.
Vanaf 55 minuten voor de voor-
stelling liep Danscentrum Luut 
Griffioen vol met geïnteresseer-
den voor de voorstelling. Twee 
voorstellingen bleken maar net 
genoeg om alle toeschouwers in 
de grote zalen mee te laten ge-

nieten. Een van de hoogtepunten 
waren de kleuters. Na een super-
show van Nederlands kampioe-
nen Fantasy mochten zij de zaal 
betreden. Onder begeleiding van 
Juf Jonna lieten de jongste leer-
lingen hun kunsten zien. Zelfs 
verborgen achter camera’s zong 
het publiek mee met de liedjes 
waar ze op dansten.
Andere hoogtepunten waren 

de krachtig gedanste nummers 
van de HipHop 7/12 jaar groep, 
de breakdancers, en natuurlijk 
de showdancers 7/12 jaar. De-
ze soul diva’s, Nederlands kam-
pioenen in hun leeftijdsklas-
se, wisten een spetterende ver-
sie van Shout neer te zetten sa-
men met een aantal leden uit de 
showgroep Fantasy, eveneens 
Nederlands kampioen. Spekta-
kelstuk van de voorstelling was 
het eerste optreden van 1naB, de 
HipHop showgroep voor 13 tot 
en met 16 jaar. Met een ingewik-
keld lijnenspel en een mix wisten 
ze de vloer optimaal te gebrui-
ken en het publiek helemaal stil 
te krijgen. Dit is een groep waar 
men zeker vaker van gaat horen!
Vanaf deze week begint al weer 
het nieuwe blok van 12 lessen, 
waarna ook weer een voorstel-
ling volgt. Inschrijven kan nog 
voor een aantal groepen, on-
der andere de nieuwe Showdan-
ce groep voor de basisschool op 
de woensdag om 17.15 uur. Voor 
meer info; kijk op www.mariz.nu, 
mail naar info@mariz.nu of bel 
naar 0653192461.

Limmen wint verdiend van DSS
Limmen - Limmen heeft af-
gelopen zondag eindelijk weer 
een overwinning behaald. DSS 
uit Haarlem werd met 3-1 over-
wonnen. In de stromende regen 
werd er afgetrapt op het A-veld 
van Dampegheest. Limmen be-
gon aardig. Positioneel stond 
het goed en ondanks het slech-
te veld probeerde Limmen met 
combinatievoetbal DSS op de 
knieën te krijgen. In de 18e mi-
nuut probeerde Rik Seignette uit 
de draai op doel te schieten. Zijn 
schot was niet doeltreffend. Nog 
geen minuut later schoot Har-
ry Verduin van 20 meter op doel. 
Helaas werd de bal net van rich-
ting veranderd. Kort hierop werd 
een schot van Jeroen Veldt ge-
pareerd door de DSS-doelman. 
Ondanks het vele balbezit en 
overwicht moest Limmen blijven 
oppassen voor DSS-aanvaller 
Fokkema. Alle ballen werden op 
hem gespeeld en met zijn snel-
heid kon hij een plaag worden 
voor alles wat Limmen lief was. 
Zo ook in de 31e minuut. Door 
onnodig balverlies bij Limmen 
kon DSS een schot op doel ge-
ven. Dit schot werd half gestopt 
door sluitpost Jesse Piscaer, 
waarna Fokkema de bal in een 
leeg doel kon schieten. Limmen 
probeerde de gelijkmaker te for-
ceren, echter het was DSS die 
bijna de 0-2 maakte. Limmen-
verdediger Sjoerd L’Abee kon de 
bal net voor de lijn wegkoppen. 
Na rust ging Limmen vol op de 

aanval en DSS werd onder druk 
genomen. Een schot van Veldt 
werd prachtig gestopt door de 
DSS-doelman. In de 60e minuut 
schoot de mee opgekomen Bas 
Admiraal in de handen van de 
keeper. Trainer Van Veelen wis-
selde Verduin voor Koen Nijman 
en Rens Min voor Paul Zeeman. 
Dit bleken, achteraf, gouden wis-
sels te zijn. In de 72e minuut gaf 
René Hof goed voor en Zeeman 
kon van dichtbij inkoppen. De 
bal werd gestopt door de doel-
man. Vier minuten later moest 
een verdediger van DSS de bal 
van de lijn halen, nadat na een 
mooie één-twee tussen Hof en 
Zeeman Veldt kon inschieten. 
Dertien minuten voor tijd was 
het dan toch gelijk. Een kor-
te corner werd door Hof bij de 
tweede paal neergelegd. Door 
de wind vloog de bal over de 
doelman heen, 1-1. Limmen rook 
bloed en ging vol voor de over-
winning. Vier minuten later kon 
Limmen weer juichen. Een vrije 
trap van Hof werd door invaller 
Nijman hard ingeschoten. De bal 
kwam via de doelpaal tegen de 
libero van DSS aan en via hem 
ging de bal het doel in, 2-1. In-
valler Zeeman was er als de kip-
pen bij toen DSS te makkelijk 
uitverdedigde. Keurig omspeel-
de hij de doelman en schoot de 
3-1 simpel binnen. 
De prima leidende scheidsrech-
ter liet geen blessuretijd meer 
spelen en floot af. 

Limmen - Vrijdag 4 december 
verloor het 2e achttal van Vre-
deburg kansloos de bondswed-
strijd tegen Koedijk met 2-6 via 
winst van M. v.d. Bult en B. Hol-
lander en verlies van J. Levering, 

SV Vredeburg 
verliest kansloos

D. Aafjes, W. v.d. Bult, M. Voor-
walt, S. Twaalfhoven en N. Pep-
ping. 
In groep A mopperde J. de Graaf 
over zijn zwakke spel tegen H. 
Levering die dit glimlachend 
aanhoorde en zijn verliezende 
tegenstander een troostrijk bier-
tje aanbood. 
J. Limmen gaf goed partij tegen 

K. Kramer maar was toch niet 
opgewassen tegen het scherpe 
aanvalsspel van Kramer, die te-
veel dodelijke combinaties in de 
stelling wist te weven. 
T. Al stond glad gewonnen tegen 
D. de Vries maar gaf zomaar een 
toren weg waarna hij in het toren 
en koning tegen koning eindspel 
goed wegkwam met pat.
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Open podium in De Zwaan
Uitgeest - De muziek tijdens het 
Open Podium in De Zwaan wordt 
steeds afwisselender dankzij de 
toename van muzikanten die het 
podium betreden. Geen keihar-
de hardrock, elektrische gitaren 
of disco, maar akoestisch. De 
muziek wordt met microfoons 
versterkt met behoud van het 
akoestische karakter. Iedereen 
die op redelijk niveau kan zin-
gen en/of een akoestisch instru-
ment bespeelt is welkom om zijn 
of haar kunsten aan het publiek 

te laten horen. Volksmuziek, folk 
en  blues, jazz, klassieke muziek, 
koormuziek, alles kan een plek 
op het podium krijgen.
De organisatie wil ook proberen 
ruimte voor een jamsessie te ge-
ven. Wie mee wil spelen neemt 
contact op via openpodiumde-
zwaan@gmail.com. Mensen die 
alleen willen komen luisteren zijn 
natuurlijk ook welkom. De eerst-
volgende editie is op 12 decem-
ber, zaal open om 20.30 uur, de 
toegang is gratis.

Latino grooves en opening 
café Ouwe Neel in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 12 decem-
ber is Latino Grooves terug in 
Discotheek Bobs in Uitgeest. 
Dj’s voor deze zaterdag zijn Nic-
ky Romero, E-Sonic, Glenn B, Al-
varo, Rishi Bass, D-Guan, Canta 
& Miss Nycole, The Horny Crew 
en Hi-Tec D. 
Op deze avond wordt het Am-
sterdamse café Ouwe Neel ge-

opend in Bobs. De Ouwe Neel 
is een bruin café met een eigen 
rookruimte.  Het café is voor een 
ieder die 21 jaar en ouder is toe-
gankelijk. Café De Ouwe Neel is 
iedere zaterdag geopend vanaf 
23.00 uur. 
Bobs is vanaf 23.00 uur toegan-
kelijk voor een publiek van 16 
jaar en ouder. 

Bewijs van 
goede dienst 
Regio - MKB-IJmond heeft de 
vier IJmondgemeenten – Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Uit-
geest - gevraagd om verbete-
ring van dienstverlening aan on-
dernemers door de invoering van 
minimale normen voor dienstver-
lening. Want: “De huidige crisis 
vraag om een snelle en profes-
sionele dienstverlening aan be-
drijven. Dat trekt bedrijven snel-
ler over de streep te investeren.” 
Met behulp van het Bewijs van 
goede dienst meet de gemeente 
de kwaliteit van haar dienstverle-
ning en bepaalt vervolgens waar 
verbeteringen nodig zijn. De re-
sultaten van deze zelfscan wor-
den vertaald naar afspraken met 
het bedrijfsleven over de dienst-
verlening, zoals het op tijd afge-
ven van een vergunning, afstem-
men van controles, het snel ge-
ven van goede informatie en ant-
woorden en een goede website.  
In ‘het bewijs van goede dienst’ 
presenteert de gemeente haar 
verbeteracties aan het bedrijfs-
leven. Alleen bedrijven die vol-
doen aan een aantal randvoor-
waarden, kunnen de gemeen-
te aanspreken op de afgespro-
ken servicenormen. Zo ontstaan 
er heldere verwachtingen over 
en weer. 

Kieslijst VVD gemeenteraadsverkiezing 2010
Uitgeest - De leden van de VVD 
in Uitgeest hebben op 17 no-
vember de kandidatenlijst van 
hun partij voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen 2010-
2014 definitief vastgesteld. Op 
de lijst van zeven personen staan 
vier nieuwe kandidaten. Lijst-
trekker is Karel Mens. Hij wordt 
gevolgd door Arjan Vroon, Piet 
Linnartz (nu wethouder), Marcel 
Gal, Henk de Bruin, Wil van der 
Heijdt en Jan Kuijt. Hiermee zal 
een grotendeels nieuwe raads-

fractie gaan ontstaan. Ook is het 
verkiezingsprogramma van de 
VVD Uitgeest vastgesteld. 
De VVD streeft er onder ande-
re naar dat de economische te-
genwind, die zich in de toekomst 
mogelijk vertaalt in verlaag-
de uitkeringen van het Rijk, niet 
mag leiden tot een grotere las-
tendruk of onbetaalbaarheid van 
voorzieningen. Wethouder Piet 
Linnartz toont zich tevreden met 
de kandidatenlijst: “Onze kandi-
daten zijn stuk voor stuk libera-

len en uit het juiste hout gesne-
den. De VVD heeft gekozen voor 
een verjonging met veel ervaring 
en elan. Kortom de VVD is klaar 
voor de komende raadsperiode.” 

Programma Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van volleybalvereniging 
Voluit ziet er als volgt uit: Don-
derdag 10 december 20.00 uur, 
Voluit DS 3 - The Setfighters 
DS 1, Voluit HS 1 - WVV 72 HS 
2, Voluit DS 6 - The Setfighters 
DS 4, Voluit DS 2 - The Setfigh-
ters DS 2. Om 21.30 uur: Voluit 
DS 1 - Zaanstad DS 5, Voluit HS 

2 - Bevok HS 7, Voluit DS 5 - The 
Setfighters DS 5 en Voluit DS 4 - 
VIP DS 1. 
Zaterdag 12 december: Croo-
nenburg MC 2 - Voluit XC 1 om 
9.00 uur. Maandag 14 decem-
ber: Allides HS 3 - Voluit HS 1om 
19.30 uur. Woensdag 16 decem-
ber: The Setfighters DS 2 - Voluit 
DS 4 om 20.45 uur.

	 	
Kerstmis is zó leKKer.....!!
Eigenlijk zou u in de kerstboom willen klauteren om er eentje 
te pakken... hoeft niet, want ze zijn nu te koop !

Van woensdag tot woensdag:
Pakje KerstKoeKjes *assorti*
toch eerst in de boom.....? nu 2, 50 !!
Dit weekend:
roomboter Amandel KerstKrANsjes
*groot of klein* per pakje  van 5,25 voor   4, 50 !!
• Moscovische- en Oudhollandse Putter Tulbanden; Kerststollen

en Kerststaven;  Kerstsloffen; Duivekaters; Kerstbonbons
   en natuurlijk ons beroemde Spijsbrood !

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

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

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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www.bakkerijputter.nl

Programma sport- en 
tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma voor 
de komende week ziet er als 
volgt uit. 
Donderdag 10 december: 10:30 
Damesgym, 20:00 Competi-
tiedarten, 20:00 Volleybalcompe-
titie. Vrijdag 11 december: 17:30 
Jeugdbasketbal, 20:00 Compe-
titiedarten RZVV SNS Regio-
bank Competitie, 19:30 SNS Re-
giobank-De Buurvrouw, 20:10 
De Bonte Vivant 2-Rotho Hou-
ten Vloer, 20:50 Sport Spor-
tief Castricum-Bouw en Funde-
ringstechniek, 21:30 Vlaggenko-
ning-De Buurman, 22:10 Sport-
hal de Zien-Autocentrale Uit-

geest, 22:50 Haazz.nl-Patina 
Valbeveiliging. Zaterdag 12 de-
cember: 9:30 Korfbalcompetitie, 
15:00 Basketbalcompetitie. Zon-
dag 13 december: 10:00 Jeugd-
darten, 10:00–18:00 Zaalhockey. 
Maandag 14 december: 9:00 Ou-
der kind gym, 19:00 Volleybaltrai-
ning, 20:30 KNVB Zaalvoetbal.
Dinsdag 15 december: 09:00–
11:00 Damesgym, 18:00 Jeugd-
basketbal, 20:00 Korfbaltraining.
Woensdag 16 december: 9:00 
Ouder kind gym, 17:30 Jeugd en 
circulatievolleybal, 19:00 Jeugd 
korfbaltraining, 20:00 Recreatie-
badminton en volleybal.

December boordevol 
activiteiten in Mill House
Uitgeest - In Mill House is een  
kerstgala op 12 december van 
19.30-22.30 uur. Toegang en wel-
komstcocktal zijn gratis! Dres-
scode: sjiek/feestelijk. Een well-

nessmiddag is op 22 december 
van 14.00 tot 16.00 uur. Entree 
1,00 euro. Opgeven voor 16 de-
cember via jongerenwerk@jong-
uitgeest.nl. 
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Verlichting voor r.k. kerk 
De toren van de r.k. kerk aan de 
Langebuurt krijgt op initiatief van 
de gemeente nog voor Kerstmis ver-
lichting. Wethouder Piet Linnartz: 
‘Daarmee gaat een lang gekoesterde 
wens voor mij en voor velen in ver-
vulling. Deze toren bepaalt immers 
samen met die van de protestantse 
kerk in belangrijke mate het aan-
zicht van ons dorp.’
De belichting van de toren krijgt 
eenzelfde sfeer als die bij de protes-

tantse kerk aan de Kerkbuurt. Dat
betekent dat de schijnwerpers voor-
al de welvingen en contouren van 
het metselwerk accentueren. Het 
gaat er niet om de toren in een zee 
van licht te zetten. Overigens wordt 
alleen de voorzijde van de toren 
(aan de dorpskant) door de speciale 
lampen aangestraald. Wethouder 
Linnartz: ‘Nog vóór Kerstmis gaat de 
verlichting aan. Zo krijgen we er een 
lichtend baken in het duister bij.’ 

Kijk op Uitgeest

Drukte
Zo aan het einde van het jaar is het 
altijd extra druk. Veel zaken moe-
ten nog even snel voor 1 januari 
worden geregeld en ook alle feest-
dagen brengen van zichzelf veel 
drukte mee. 
Ik heb dan ook een volle agenda 
en genoeg te doen, maar omdat 
ik mijn werk met plezier doe is 
het geen punt. Zo vond ik het bij-
voorbeeld ontzettend gezellig bij 
biljartvereniging Excelsior toen ik 
daar was om de gemeentepenning 
aan Arie Berkhout uit te reiken. 
Maar ook heb ik samen met de ge-
meentesecretaris voor de wethou-
ders een cadeautje gekocht en een 
Sinterklaasgedicht gemaakt. Het 
is leuk om in zo’n gedicht op een 
vrolijke manier nog eens het afge-
lopen jaar te laten passeren. Na 
afloop de collegevergadering wer-
den de gedichten voorgelezen. 
Weer van een hele ander orde was 
de hele leerzame en realistische 
rampenoefening die ik heb mee-
gemaakt. Zo realistisch dat het me
zelfs een beetje aangreep, ondanks
dat ik wist dat het niet echt was. 

Maar ook privé is het een drukke, 
maar ook weer een gezellige tijd. 
U heeft dat zelf natuurlijk ook. Af-
gelopen weekend nog hebben we 
pakjesavond gevierd met de hele 
familie.
Ons gezin en de gezinnen van 
mijn twee zusters samen bij mijn 
ouders. Een heel huis vol. In to-
taal 7 kleinkinderen. De oudste is 
mijn zoon Corné van dertien en 
de jongste is mijn neefje Stef van 
anderhalf. Tja, wat is drukte toch 
eigenlijk leuk. 

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Met hetzelfde gemak

gooi je het in de afvalbak

Geen krant 
ontvangen?

Bel:
0251-674433

Parkeren in plan Waldijk
De politie gaat de komende tijd 
meer aandacht besteden aan het 
parkeergedrag in plan Waldijk.
In het gehele plan geldt een zone-
parkeerverbod. Dit betekent dat er in 
het hele plan alleen maar in de vak-
ken geparkeerd mag worden. Aan 
het begin van het plan is bebording 
aangebracht waarop het zone-par-
keerverbod is aangegeven.Tijdens 
de ontwikkeling van het plan is het 
foutief parkeren nogal gedoogd. Nu 

het plan (aan de rechterzijde van de 
Langkamplaan) zijn voltooiing heeft 
bereikt wordt het hoog tijd dat ook 
het parkeren in orde is.
De politie is inmiddels begonnen 
met het uitdelen van waarschu-
wingen voor het foutieve parkeer-
gedrag. Dit zal natuurlijk niet al te 
lang gaan duren.
Na deze fase wordt tot handhaven 
(= bekeuren) overgegaan. Men is 
dus gewaarschuwd!!

Afsluiting bouw-
wegen Waldijk
Deze week wordt gestart met de 
volgende serie woningen in Waldijk. 
Uit veiligheidsoverwegingen wordt 
vanaf woensdag 09 december a.s. 
het nog te bouwen deel van Waldijk 
in zijn geheel afgesloten. Dit bete-
kent dat de bouwwegen richting de 
Gorskamplaan niet meer gebruikt 
kunnen worden. Bewoners en be-
zoekers van de wijk kunnen alleen 
nog van de route via de Darse ge-
bruik maken. Het bouwverkeer gaat 
via de Gorskamplaan het bouwter-
rein op. Met deze afsluiting wijzigt 
ook de verkeerssituatie in sommige 
straten. In een deel van de Ben-
ningskamplaan en Aan de Kromme 
Sloot wordt voorlopig eenrichtings-
verkeer ingesteld. Op de website 
van de gemeente is een plattegrond 
van de gewijzigde situatie te down-
loaden.

Gemeentehuis en 
Centraal Loket op 21 
december gesloten

In verband met de interne
verhuizing van de mede-

werkers van de afdelingen
Burgerzaken, Sociale Zaken, 
WMO, Vergunningen en Bouw 

en Woning Toezicht naar
de nieuwe publieksbalie in

de centrale hal van het
gemeentehuis, is het gemeen-
tehuis aan de Middelweg 28 
en het Centraal Loket aan de 

Hogeweg 8 de gehele dag voor 
het publiek gesloten.



Gemeente vergoedt computer 
voor jongeren uit gezinnen met 
een laag inkomen
Jongeren kunnen op school niet zon-
der computer en internet. Het huis-
werk en werkstukken worden op de 
computer gemaakt, het lesrooster 
wordt via internet aangeboden en 
informatie wordt via zoekmachines 
opgezocht. Kortom, voor school en 
voor hun persoonlijke ontwikke-
ling hebben kinderen een computer 
hard nodig. Voor gezinnen met een 
laag inkomen kan de aanschaf van 
een computer echter moeilijk zijn. 
Daarom biedt de gemeente deze 
gezinnen een tegemoetkoming in 
deze kosten. Deze regeling geldt 
voor gezinnen met één of meer-
dere kinderen in het voortgezet 
onderwijs in de leeftijd 11 t/m 17 
jaar. Het gezinsinkomen mag niet 
hoger zijn dan 120% van de voor 
dat gezin geldende bijstandsnorm. 
Voor een echtpaar bedraagt dit per 
01 juli 2009 1.476,38 euro en voor 
een eenoudergezin 1.328,73 euro. 

Verder mag het vermogen niet meer 
bedragen dan de helft van de gel-
dende vermogensgrenzen in de Wet 
werk en bijstand, namelijk 5.455 
euro. Ook als u werkt of een andere 
uitkering hebt komt u mogelijk voor 
deze regeling in aanmerking, mits u 
voldoet aan de voorwaarden.  
De maximale tegemoetkoming voor 
een computer met toebehoren, zoals 
een printer en standaardsoftware is 
600 euro en voor een internetabon-
nement maximaal 150 euro. Ouders 
die van dezelfde computer gebruik 
willen maken en geen ervaring heb-
ben, kunnen zich opgeven voor een 
computercursus. 
Als u in aanmerking denkt te komen 
voor de computerregeling kunt u 
een aanvraagformulier ophalen bij 
de afdeling Sociale Zaken op het 
gemeentehuis. Het aanvraagformu-
lier aanvragen per email kan ook: 
soza@uitgeest.nl

Zwerfvuil: het kan veel beter 
(door wijkbeheerder Nico Rodenburg)
Iedere week zetten wij ons weer in om onze wijk (het Oude Dorp) schoon 
te houden. Elke maandag worden er 50 afvalbakken, verspreid over het 
Oude Dorp, Stationsplein en bedrijventerrein, geleegd. Deze bakken zijn 
zodanig geplaatst dat men altijd binnen 100 meter het afval kwijt kan. 
Helaas gaat het op een aantal plaatsen iedere week weer fout:
1. de overkapping aan de Castricummerweg, daar waar de jeugd elkaar

ontmoet. Voordat de overkapping werd geplaatst werd afgesproken 
met de jeugd dat ze zelf hun eigen vuil op zouden ruimen.
In het begin ging dit goed, maar helaas is dit niet meer het geval; 

2. de Middelweg, het plein voor het gemeentehuis;
3. langs de Geesterweg, de berm langs het fietspad van het

station tot Bob’s;
4. de tunnel onder het spoor.
Deze plaatsen worden door ons iedere week handmatig schoongemaakt 
waar veel tijd in gaat zitten. Deze tijd kunnen wij beter besteden aan het 
groenonderhoud en het bomenbestand in onze gemeente. Met het einde 
van 2009 in zicht hopen wij dat iedereen de restanten van het vuurwerk 
opruimt.

Vergadering Welstandscommissie

De Welstandscommissie behandelt op maandag 14 december 2009 
een aantal bouwplannen voor de gemeenten Heemskerk, Bergen, Cas-
tricum en Uitgeest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstel-
lenden kunnen de vergadering bijwonen in het tijdelijk onderkomen 
van de gemeente Castricum aan de Duinenbosch 3, ingang Zeeweg, 
1901 NT Castricum. De agenda van de bouwplannen van de gemeente 
Uitgeest kan vanaf donderdag 10 december worden ingezien bij de 
balie van Publiekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest.
Telefonisch kan informatie worden ingewonnen bij mevrouw
K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

Wmo-adViesraad Uitgeest

De openbare vergadering van de WMO-adviesraad wordt gehouden op 
maandag 14 december 2009, aanvang 19.30 uur in de kleine commis-
siekamer van het gemeentehuis.

De agenda luidt als volgt:
1. kennismaking en uiteenzetting van de werkzaamheden

door heer R. Dijkstra, wijkmanager ViVa! Zorggroep voor
Uitgeest/Akersloot;

2. concept-notulen vergadering d.d. 26-10-2009;
3. verslag wethoudersoverleg d.d. 10-10-2009; 
4. a. ingekomen stukken;
b. belangrijke mededelingen;
5. ontwikkelingen die nu spelen bij de verschillende prestatie-

velden (o.a. IJmondiaal overleg OV taxi, Centrum voor Jeugd en 
Gezin (IJmond), Stichting Thuiszorg Gehandicapten en afdeling
preventie Dijk en Duin;

6. actuele zaken inwoners Uitgeest, vanuit achterban e.d.;
7. document ‘Stand van zaken Beleidsplan WMO en Volksgezondheid

2008-2011’;
8. toelichting telefonische enquête Zorgbelang NH;
9. vastgestelde WMO-verordening 2010;
10. concept convenant WMO-adviesraad.

ontVangen boUWaanVragen

BR 2009-059 Weeg 11 Het aanleggen van een
dam met duiker

BR 2009-067 Klein Dorregeest 13 Het vernieuwen van

een kas 
BR 2009-068 Haverkamplaan 50 Het oprichten van

een woning 

ontVangen sloopaanVraag

SA 2009-009 Klein Dorregeest 13 Het slopen van een kas

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

afgegeVen boUWVergUnning met ontheffing 
Van het bestemmingsplan

Verzenddatum: 09-12-2009
Loet 4a Het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen (een van) deze besluiten zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzend-
datum van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan 
de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. 

Indien onverwijlde spoed dat vereist, bestaat tevens de mogelijkheid 
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank.

terinzagelegging, Verzoek om Vrijstelling

Met ingang van vrijdag 11 december 2009 liggen in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvragen ter inzage.
BL 2009-056 Sleutelbloem 21 Het plaatsen van een dakkapel 
BL 2009-048 Penningkruid 8 Het plaatsen van een erker

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging vrijstelling te worden in-
gediend en gericht te worden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders.


