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Uitgeest – “En dit allemaal vanwege de geboorte van een kindje, die met zijn komst vrede en onvoorwaar-
delijke liefde probeerde te realiseren”, zo luidde een van de reacties tijdens de kerstsamenzang. Voor de 
derde opeenvolgende keer werd op kerstavond op de Waldijk een samenzang gehouden. De samenhorig-
heid was groot en de goede intenties die bij Kerstmis horen, waren duidelijk voelbaar deze avond. Er wa-
ren ruim 1.100 mensen, circa 75 koorleden van Surprising, dertig mooie danseressen, er gingen 132 flessen 
glühwein leeg, 66 pakken chocolademelk, vier kratten spijsbrood, er stonden 35 kerstbomen, tien vuurkor-
ven en om die brandende te houden was vierhonderd kilo hout nodig. Er werd een prachtig gedicht voor-
gelezen door Emma (10) en Anne (8) en in totaal werd 225 euro opgehaald en dat geld gaat naar een goed 
doel in Pincehely. Uitgeest heeft laten zien waar een klein dorp heel groot in kan zijn. (Foto: Vincent Bloot-
hoofd/VJPhoto.NL). 

Samenhorigheid...

D66 Uitgeest uit coalitie
Uitgeest - De fractie van D66 in 
de gemeenteraad heeft beslo-
ten de samenwerking met Pro-
gressief Uitgeest en de VVD te 
beëindigen. Na het vertrek van 
wethouder Boer is de fractie van 
D66 op zoek gegaan naar een 
nieuwe wethouder. De door D66 
voorgestelde kandidaat is niet 
woonachtig in Uitgeest maar in 
de Randstad, terwijl de coali-
tie ‘iemand uit Uitgeest of de re-
gio’ eist. 
“Hoewel eerder was aangegeven 
door de twee andere coalitiepar-
tijen dat een kandidaat van bui-
ten Uitgeest geen punt zou zijn, 
bleek op het moment van beslis-
sen de afstand van het woon-
werkverkeer een onoverkome-

lijk bezwaar”, aldus een woord-
voerder. “Door het ongefundeerd 
wijzigen van hun standpunt is de 
vertrouwensbasis onder de coa-
litie verdwenen.
D66 wil de beste kandidaat op 
deze zware positie. Er wordt 
steeds meer van de bestuurlijke
capaciteiten bij gemeenten ge-
vraagd omdat veel taken van 
de rijks- naar de lokale over-
heid verschuiven en de financi-
ele druk toeneemt. Daarom stelt 
D66 de kwaliteit van haar wet-
houder boven haar woonplaats.”

Aangezien deze mening niet 
door de twee andere coalitiepar-
tijen wordt gedeeld heeft D66 
besloten de coalitie te verlaten.

Uitgeest - Op 21 december 
werd de musical: ‘Het meis-
je met de zwavelstokjes’ opge-
voerd door groep zeven van ba-
sisschool Kornak voor ouders en 
aanhang of verzorgers. Een dag 
later konden alle leerlingen van 
de school genieten van het ont-
roerende kerstverhaal. 
Het was die dag sowieso feest, 
want later op de dag vond het 

Meisje met zwavelstokjes

kerstbuffet plaats met een op-
treden van een kerstkoor die be-
stond uit kinderen van de groe-
pen drie van juf Saskia en juf 
Paula en groep vijf van juf Bar-
bro en juf Manon. Terwijl de kin-
deren genoten van het buffet de-
den hun ouders zich tegoed aan 
het snertdiner in een grote tent. 
(Foto van Nora en Ian: Vincent 
Bloothoofd/VJPhoto.NL).

Leerlingen Paltrok zetten 
zich in voor kinderen RKZ
Uitgeest - Op basisschool De 
Paltrok werd verleden week een 
kerstmarkt gehouden. De kinde-
ren hebben zelf allerlei artikelen 
gemaakt die op de markt werden 
verkocht, zoals koekjes en ver-
schillende kerstartikelen. 
De opbrengst van de kerstmarkt 
is voor de kinderafdeling van het 
Rode Kruis Ziekenhuis. Met het 
geld kan een nieuwe laptop wor-

den gekocht waarmee de kinde-
ren contact kunnen houden met 
thuis en school. Eén van de lap-
tops in het ziekenhuis was na-
melijk gestolen. 

“Fantastisch dat de kinderen van 
De Paltrok de kinderen in het 
ziekenhuis een vrolijk kerstmis 
hebben kunnen bezorgen”, aldus 
een van de leerkrachten. 

Uitgeest - In de Cornelis Cor-
neliszoonstraat is maandag-
avond om 18.30 uur een prullen-
bak vernield. Meer dan vermoe-
delijk is dat gedaan met vuur-
werk. Door de uit elkaar ge-
knalde prullenbak liep een raam 
schade op. Mensen die getuige 
zijn geweest of meer weten over 
de mensen die hiervoor verant-
woordelijk zijn worden verzocht 
te bellen met 0900-8844.

Prullenbak vernield

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

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

De Roset wenst u 
een gezond en 

voorspoedig 2012!
Zie advertentie op pagina 3

Graag begroeten wij u op de nieuwjaarsreceptie
in ons gemeentehuis op maandag 2 januari 
2012, van 19.30 tot 21.30 uur.

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
mw. G.A.F. van den Broek mw. drs. A.E.H. Baltus

Nieuwjaarsreceptie
GemeeNte uitGeest

Burgemeester en wethouders 
van Uitgeest wensen u een 
voorspoedig en gezond 2012
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

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

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

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

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

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
13-12-2011: Naomi Anne Wilhel-
mina, dochter van E.N.P. Mooij 
en M. Buitelaar, geboren te Alk-
maar. 18-12-2011: Gabriel, zoon 
van J. Carcoba en F.C. van der 
Ende, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
13-12-2011: Zara, dochter van 
M. van Gastel en I.M.M. Kers-
sens, geboren te Beverwijk.
Wonende te Bakkum:
14-12-2011: Dauphine Dievera 
Unia, dochter van J.H.M.T. van 
Diepen en F.S. Perk, geboren te 
Bakkum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
20-12-2011: Gomes Lobo, Fran-
cisco R. en Hollenberg, Cin-
dy G.J., beiden wonende te 
Akersloot.
 Huwelijken en partnerschap-

pen:
14-12-2011: Zaadnoordijk, Bas-
tiaan en Zarghami, Sara, beiden 
wonende te Castricum. 21-12-
2011: van der Klis, Raymond Ar-
thur en van Donk, Sanne, beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
15-12-2011: Uljee, Theodorus J., 
oud 78 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met A.J. 
Pennings. 19-12-2011: van den 
Berg, Krijna L., oud 80 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
J.C. Clarijs.
Wonende te Bakkum:
19-12-2011: van der Meer, Her-
mana G.L., oud 76 jaar, overle-
den te Bakkum, gehuwd met 
A. Geugjes. 19-12-2011: van 
Amersfoort, Catharina E., oud 90 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd geweest met P.J. de Groot.

Maanvis aangespoeld 
Bakkum - Donderdag is een dode maanvis aangespoeld op het strand 
nabij paal 45 en dat is een vrij zeldzame gebeurtenis. De maanvis leeft 
in alle grote oceanen waar het klimaat gematigd tot tropisch is. De-
ze vis was ongeveer 65 cm lang, dus waarschijnlijk was het een jong 
exemplaar. De gemiddelde lengte van een maanvis is 1,8 meter en het 
gemiddeld gewicht 1000 kg. (Foto: Michel Rühland). 

Castricum - Op 16 december 
is Evelien Bodar gepromoveerd 
aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen op het proefschrift au-
toinflammatory syndroms with 
an emphasis on anakinra treat-
ment. Zij onderzocht de behan-
deling van patiënten met peri-
odieke koorts met het genees-
middel anakinra.

Gepromoveerd Na het Bonhoeffer College stu-
deerde Evelien geneeskunde 
aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam. Na het behalen van 
haar artsexamen begon zij als 
Agiko in het UMC St. Radbouw 
waar zij haar opleiding tot inter-
nist afwisselde met onderzoek 
dat tot dit proefschrift heeft ge-
leid. 
Ze is thans werkzaam als alge-
meen internist in het Groene 
Hart Ziekenhuis te Gouda.

Bosuilenexcursie voor de jeugd

Castricum - De Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
organiseert op zaterdag 7 en op 
zaterdag 14 januari een avond-
excursie voor jongeren. Het 
doel van deze excursies is om 
bosuilen waar te nemen. Tij-
dens de excursies worden bos-

uilen gelokt door hun geluiden 
na te bootsen. Bij deze excursies 
wordt verwacht dat de jongeren 
begeleid worden. 

Op 7 januari verzamelen bij de 
parkeerplaats van landgoed 
Marquette in Heemskerk en op 
14 januari bij de hoofdingang 
van Dijk en Duin aan de Zee-
weg in Castricum. Beide excur-
sies beginnen om 19.30 uur en 
duren ongeveer een uur. Aan 
deze excursies zijn geen kosten 
verbonden.

Aan het eind van de excursies 
kunnen jongeren vanaf tien jaar 
zich aanmelden als deelnemer 
aan de jongerenexcursies van 
de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland. Jongeren kun-
nen zich ook opgeven als jeugd-
lid van de vogelwerkgroep. Aan-
melden voor de bosuilenexcur-
sies is niet nodig.
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Streetdance in vakantie
Castricum - Wie het leuk vindt 
aan streetdance mee te doen 
kan op dinsdag 3 januari terecht 
bij DansStudio Fruns aan de Ver-
legde Overtoom 9 van 10.00 tot 
12.00 uur. 

De activiteit maakt deel uit van 
de kerstvakantiecocktail en is 
bedoeld voor kinderen in de 
leeftijd zes tot en met twaalf jaar. 
De kosten bedragen 3,00 eu-
ro. Opgeven kan bij: DansStudio 
Fruns, tel.: 06 51046044 tussen 
9.00 en 12.00 uur of frunsforlin-
dy@gmail.com. 

Uurtje genieten van jazz
Castricum - Op donderdag 29 
december zijn ze er weer: Jan 
van Weelden en Fred Timmer 
presenteren iets over zeven uur 
het programma ‘Just Jazz’ op 
Castricum105. Als Hella Peterse 
met Mood Indigo het program-
ma opent, is men zeker van een 
uurtje prettige jazzmuziek. Het 
zal weer afwisselend zijn, van 

het Nederlandse ‘Blue’ tot Ben 
Webster, van Duke Ellington tot 
Count Basie en van Ella Fitzger-
ald tot Sarah Vaughan. 
Verscheidenheid troef dus, en 
het programma wordt afgeslo-
ten met een nummer, dat ken-
ners wel de mooiste jamsession 
noemen uit de geschiedenis van 
de jazz. 

Ook plezier in schrijven?
Castricum - Na eerdere ge-
slaagde edities biedt de Stich-
ting Welzijn in Castricum op-

nieuw de cursus Plezier in Schrij-
ven aan. De cursus vindt plaats 
in de Tuin van Kapitein Rommel 

‘Black Art 
Decorations’
Castricum - Van 2 januari tot 13 
februari exposeert José de Ruijte 
met schilderijen in de bibliotheek 
van Castricum. De schilderijen 
zijn in een soort van 3D gemaakt, 
dat een rijke uitstraling geeft. 

De expositie is gratis te bezoe-
ken tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek op de Geester-
duinweg 1. 

Schouw Maer- of Korendijk
Castricum - Onlangs vond een 
gemeentelijke schouw plaats van 
de vorig jaar opgeknapte Maer- 
of Korendijk. Vorig jaar is dit cul-
tuurhistorisch waardevolle dijk-
je, liggend tegen de grens met 
Heemskerk, door de gemeente 
Castricum gereconstrueerd. Als 
resultaat van deze schouw gaat 
de gemeente binnenkort enkele 
aanpassingen realiseren. 

Op twee plekken zag men dat 
het paardenpad, dat op de dijk is 
aangebracht tussen twee beton-
stroken die als wandel- en fiets-
pad dienen, niet optimaal kan 
functioneren doordat afbuigend 
lokaal verkeer de grasgroei ver-
hindert. Op deze twee plekken 
gaat de gemeente over een af-
stand van enkele meters ver-
harding aanbrengen. Ook wordt 
waar nodig over een langere af-
stand het paardenpad tussen de 
betonstroken met zand opge-
vuld. Dit in de verwachting dat er 
dan alsnog een groene, met gras 

begroeide loopstrook ontstaat.
Ook andere zaken, zoals het 
groene karakter van de ber-
men en het vorig jaar opnieuw 
uitgegraven wiel zijn tijdens de 
schouw bekeken en besproken. 
Het wiel is de poel die is ont-
staan als gevolg van de vroege-
re dijkdoorbraak langs de dijk en 
die vorig jaar beter zichtbaar is 
gemaakt. Op het einde van de 
schouw diende zich nog een bij-
zondere verrassing aan. Daar 
waar de Maer- of Korendijk uit-
komt op de Heemstederweg, 
ontwaarde men op Heemskerks 
grondgebied langs de Heemste-
derweg een straatnaambordje 
‘Castricummerpad’. Door tussen-
komst van de historische kring 
Heemskerk is dit bordje door 
de gemeente Heemskerk weg-
gehaald en verplaatst naar zijn 
rechtmatige plek: het weggetje 
tussen de Maer- of Korendijk en 
de Noordermaatweg. Want het 
Castricummerpad is toch echt 
van Castricum!

Texas Sugar luidt nieuw 
jaar in bij café De Balken
Uitgeest - Afgelopen jaren sloot 
de band Mindfield altijd met ge-
paste sfeer het oude jaar af in De 
Balken en zij zette gelijk de mo-
tor in de juiste versnelling voor 
het nieuwe jaar. Maar Mind-
field heeft de handdoek in de 
ring gegooid. Dit jaar komt de 
band Texas Sugar naar Uitgeest 
om het nieuwe jaar in te luiden.  
Texas Sugar is een jonge, ener-
gieke en frisse band afkomstig 
uit Noord–Holland. De bezet-

ting bestaat uit drie getalenteer-
de en gedreven conservatorium-
muzikanten die elk hun sporen 
ruimschoots hebben verdiend 
op de landelijke podia. Ze spe-
len lekkere frisse popsongs af-
gewisseld met rauwe Texaanse 
Blues. Ook het oudere repertoi-
re uit de 60’s en 70’s wordt niet 
geschuwd! Entreekaarten  zijn 
te koop in ‘t Portiertje. Live-café 
de Balken opent de deuren om-
streeks 0.30 uur.

op zes dinsdagen van 10.00 tot 
12.00 uur. De eerste bijeenkomst 
is op 17 januari. Materiaal voor 
de opdrachten vinden de schrij-
vers in alles wat zij zien en horen, 
in ervaringen, herinneringen of 

in hun fantasie. De cursus wordt 
geleid door Jan Loogman, gecer-
tificeerd schrijfdocent. Aanmel-
ding bij Stichting Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251-656562 of e-mail-
adres: info@welzijncastricum.nl. 

Programma 29 dec t/m 04 jan 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

do & vrij 21.00 uur zo & ma 21.00 uur 
dinsdag & woensdag  21.00 uur 

“The Help”
do & vrij 21.30 uur zo & ma 21.30 uur 

dinsdag & woensdag 21.30 uur 
“Mission Impossible - Ghost Protocol”
do & vrij 18.30 uur zo & ma 18.30 uur 

dinsdag & woensdag 18.30 uur
“New Year’s Eve”

do & vrij 18.30 uur zo & ma 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 18.30 uur 

“Nova Zembla - 3D
donderdag 11.00 uur vrijdag 13.30 uur

ma & di 11.00 uur woe 13.30 uur
“Kuifje (NL) - 3D”

donderdag & vrijdag 13.30 & 16.00 uur 
zaterdag 13.30 uur zondag 16.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 
13.30  & 16.00 uur

“Alvin & The Chipmunks 3”
donderdag 13.30 uur vrijdag 11.00 uur

za 13.30 uur ma & di 13.30 uur
woensdag 11.00 uur 

“De Gelaarsde Kat (NL) 3D”
donderdag, vrijdag & zaterdag 11.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur 

“Happy Feet 2 (NL) 3D”
donderdag & vrijdag  16.00 uur 

zaterdag 11.00 uur  
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur

“Dolfje Weerwolfje”

The Help; ontzetting in 
Mississippie in jaren ‘60
The Help speelt zich af in de ja-
ren ‘60 in de stad Mississippi. In 
de film schittert Emma Stone. Ze 
speelt de rol van Skeeter, een 
meisje uit het zuiden van het land 
die midden in de maatschappij 
staat. Ze is net klaar met stude-
ren en heeft besloten om schrijf-
ster te worden. Ze zet het leven 
van haar vrienden en de stad 
Mississippi op zijn kop wan-
neer ze besluit een groep zwarte 
vrouwen te interviewen die hun 
hele leven hebben gewijd aan 

het helpen van families uit het 
zuiden. Aibileen is de schoon-
maakster van de beste vriendin 
van Skeeter. Zij is de eerste die 
bereid is om met Skeeter te pra-
ten. De vrienden van Skeeter en 
de rest van de zwarte gemeen-
schap voelen zich ontzet en kun-
nen dit niet begrijpen. Skeeter 
en Aibileen zetten hun samen-
werking voort, ongeacht het ri-
sico dat Skeeter de levenslange 
vriendschappen die ze heeft op-
gebouwd kwijtraakt. 

Deze nieuwe animatiefilm van 
DreamWorks Animation (Kung 
Fu Panda, Madagascar) vertelt 
het hilarische en dappere ver-
haal van een van de meest ge-
liefde karakters uit de Shrek 
reeks: Puss in Boots/De Ge-
laarsde Kat (Antonio Banderas/
Jon van Eerd). Samen met zijn 

Gelaarsde Kat vrienden, de ongelooflijk slim-
me Humpty Dumpty (Zach Ga-
lifianakis / Charly Luske) en de 
sluwe straatkat Kitty (Salma Hay-
ek / Anna Drijver) beleeft hij een 
spannend avontuur, wanneer hij 
de beroemde Gans, die gouden 
eieren legt, probeert te stelen. 
De film is Nederlandstalig, ge-
schikt voor kinderen vanaf zes 
jaar en in 3D.

Regio - De cursus In de put, uit 
de put is bedoeld is voor volwas-
senen die somber zijn. De eerst-

In en uit de put volgende startmogelijkheid is op 
maandag 9 januari vanaf 15.00 
uur. Voor aanmelding kan men 
bellen met de Wering, tel.: 88-
0075000 tijdens kantooruren. 
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
ONtwERPBEsluIt OMGEvINGsvERGuNNING 
vOOR BOuw vIjftIG wONINGEN, NABIj 
KRuIsKAMPlAAN IN wAlDIjK 

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend, dat op 20 december 2010 een verzoek 
is gedaan om omgevingsvergunning (kenmerk 
OV2010.033) op grond van artikel 2.1, lid 1 onder a 
Wabo voor de activiteit bouwen in afwijking van het 
bestemmingsplan. De aanvraag betreft het bouwen 
van 50 woningen ter hoogte van de Kruiskamplaan 
in Waldijk. Omdat de aanvraag in strijd is met het 
bestemmingsplan ‘Waldijk II’ kan niet zonder meer 
omgevingsvergunning worden verleend. Het college 
is voornemens in afwijking van het bestemmings-
plan en op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 
3 medewerking te verlenen.
Voordat overgegaan wordt tot een definitieve beslis-
sing kunt u met ingang van 30 december 2011 voor 
een periode van zes weken op het gemeentehuis 
kennis nemen van het ontwerpbesluit en de bijbe-
horende stukken. Het ontwerpbesluit en de stukken 
kunnen gedurende de genoemde termijn ook digitaal 
worden ingezien op de website van de gemeente Uit-
geest: www.uitgeest.nl.
Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden 
schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen 
dienen gericht te worden aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Uitgeest, postbus 7, 
1910 AA Uitgeest. Tevens kan men een mondelinge 
zienswijze indienen. Hiervoor kunt u telefonisch een 
afspraak maken (tel. 140251). 

ONtwERPBEsluIt OMGEvINGsvERGuNNING 
vOOR BOuw tIEN wONINGEN, NABIj 
KRuIsKAMPlAAN IN wAlDIjK 
 
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend, dat op 20 december 2010 een verzoek 
is gedaan om omgevingsvergunning (kenmerk 
OV2010.031) op grond van artikel 2.1, lid 1 onder a 
Wabo voor de activiteit bouwen in afwijking van het 
bestemmingsplan. De aanvraag betreft het bouwen 
van tien woningen ter hoogte van de Kruiskamplaan 
in Waldijk. Omdat de aanvraag in strijd is met het 
bestemmingsplan ‘Waldijk II’ kan niet zonder meer 
omgevingsvergunning worden verleend. Het college 
is voornemens in afwijking van het bestemmings-
plan en op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 
3 medewerking te verlenen.
Voordat overgegaan wordt tot een definitieve beslis-
sing kunt u met ingang van 30 december 2011 voor 
een periode van zes weken op het gemeentehuis 
kennis nemen van het ontwerpbesluit en de bijbe-
horende stukken. Het ontwerpbesluit en de stukken 
kunnen gedurende de genoemde termijn ook digitaal 
worden ingezien op de website van de gemeente Uit-
geest: www.uitgeest.nl.
Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden 
schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen 
dienen gericht te worden aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Uitgeest, postbus 7, 
1910 AA Uitgeest. Tevens kan men een mondelinge 
zienswijze indienen. Hiervoor kunt u telefonisch een 
afspraak maken (tel. 140251).

KERstBOOMvERsNIPPERING

Het versnipperen van de kerstbomen gebeurt dit jaar 
op woensdagmiddag 4 januari. De medewerkers van 
de gemeentelijke buitendienst geven kinderen voor 
elke ingeleverde boom een lot en een mandarijntje. 
Er worden zestien cadeaubonnen van € 20,00 ver-
loot. De trekking van de loterij is op vrijdag 6 janu-
ari. De uitslag wordt bekendgemaakt op de website 
www.uitgeest.nl, op het publicatiebord in het ge-
meentehuis, en de gemeentepagina van 11 januari.
De versnipperaars staan op 4 januari op de volgende 
plaatsen:
- 13.00 - 14.00 uur: naast de openbare bibliotheek
 (Dokter Brugmanstraat)
- 14.30 - 15.45 uur: nabij Siro-Marskramer
 (Middelweg)
- 13.00 - 14.30 uur: nabij Deen supermarkt
 (A. van Renesseplein)
- 14.15 - 15.45 uur: nabij Jumbo Supermarkt
 (Melis Stokelaan)
- 14.45 - 15.45 uur: nabij basisschool Kornak
 (Benningskamplaan)
Kerstbomen mogen ook in de bruine rolcontainer 
voor het gft-afval. Mits goed kleingemaakt, zodat 
zij niet klemzitten en het deksel nog dicht kan. De 
gemeente laat bomen versnipperen in plaats van ver-
branden, omdat dat beter is voor het milieu.

AfvAlwIjzER 2012 OP wEBsItE

De Afvalwijzer van Uitgeest voor het nieuwe jaar 
2012 wordt rond de jaarwisseling huis aan huis in de 
gemeente bezorgd. De kalender is nu al te downloa-
den en printen van de gemeentelijke website www.
uitgeest.nl, onder de knop ‘Wonen, zorg en welzijn’ 
en daarna de knop ‘Natuur en Milieu’.
Alle afhaaldagen blijven zoals ze waren: maandag 
voor Oude Dorp en bedrijventerrein, woensdag 
voor De Kleis en Waldijk, donderdag voor De Koog 
en vrijdag voor Buitengebied en Uitgeesterweg. Het 
schema van om de week ophalen van gft-afval en 
restafval blijft ook zoals het was. In de eerste week 
van januari is in alle wijken van Uitgeest het gft-afval 
aan de beurt.
De enige verandering in het nieuwe jaar is dat de 
verzamelzakken voor plastic voortaan in heel Uit-
geest op de vierde vrijdag van de maand worden 
opgehaald.

vuuRwERKAfvAl RuIM jE zElf OP

Veel mensen gaan ervan uit dat het opruimen van 
vuurwerkafval een taak van de gemeente is. Het is 
voor de gemeente echter ondoenlijk – tenzij tegen 
hoge kosten – om de resten van de nieuwjaarsvie-
ring overal in de openbare ruimte te laten weghalen.
Wethouder Milieuzaken Piet Linnartz doet daarom 
een dringend beroep op de Uitgeesters om op nieuw-
jaarsdag het eigen vuurwerkafval op te ruimen. Piet 
Linnartz: ‘Ook vuurwerkafval is zwerfafval. En ook 
in dit geval geldt: voorkomen is beter dan genezen. 
Doe jezelf en je buren die rommel niet cadeau. Knal-
len doe je sowieso met beleid en gezond verstand. 
En daarna ruim je je eigen rommel op. Dus pak die 
bezem en zorg voor een schone straat en stoep. Zo 
voorkom je ook nog eens dat kinderen met gevaar-
lijke vuurwerkresten gaan spelen. Begin het nieuwe 
jaar schoon en opgeruimd. Voor een mooi Uitgeest 
in 2012.’
Het vuurwerkafval kan overigens gewoon in de groe-
ne of grijze rolemmer voor het restafval worden ge-
deponeerd.
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Aangehouden voor 
diefstal van I-phone
Uitgeest - De politie kreeg 
woensdagmiddag een melding 
dat op het Stationsplein een man 
zou staan die vlak daarvoor een 
I-phone gestolen zou hebben. 

De man werd niet meer aange-
troffen op het Stationsplein. De 
agenten hebben een onderzoek 

ingesteld. De verdachte werd 
aangetroffen in een bus op de 
Geesterweg in Akersloot. 
Het bleek te gaan om een 49-ja-
rige Alkmaarder. Hij is aange-
houden en overgedragen aan 
de politie Noord-Holland-Noord 
voor verhoor en nader onder-
zoek. 

Ex Porn Star bij glamourbal 
Uitgeest - in de grote zaal van 
discotheek Bobs begint gedu-
rende de eerste uurtjes van het 
nieuwe jaar een feest waarbij het 
draait om glamour en glitter in 
samenwerking Ex Porn Star. 

Billy The Klit, bekend van Empo-

rium, Dance Valley, Mystery Land 
en Solar, is van de partij, When 
Harry Met Sally & Tess Is More 
en Sire Quintin. Daarnaast Dirt-
caps Chicky The Hitmachine en 
mc Spyder. Het feest begint om 
0.30 uur en duurt tot 6.00 uur. Op 
de foto Billy The Klit. 

Negen te hard
Uitgeest - Bij een snelheids-
controle op de Provincialeweg 
constateerde de politie woens-
dagmiddag slechts negen snel-
heidsovertredingen. 1609 be-
stuurders passeerden de radar-
auto. De hoogste snelheid was 
97 km per uur waar 80 km per 
uur is toegestaan. De betrokke-
nen krijgen hun boete binnen-
kort thuisgestuurd. Voorjaarscursussen bij 

stichting De Nieuwe Kuil
Uitgeest - Bij Stichting De Ni-
uwe Kuil gaat begin volgend jaar 
een aantal nieuwe cursussen 
van start. Tekenen en aquarelle-
ren bijvoorbeeld begint op 2 ja-
nuari om 19.30 uur en op 3 janu-
ari om 9.00 uur. Aanmelding bij 
docent Joop de Beer  
tel. 0251 311348.
De cursus tekenen en schilderen
begint op 11 januari om 13.30 
uur. Aanmelding bij docente Jo-
sine van Os, tel. 075 7718928 of   
06-24773508. 
De cursus kunstgeschiedenis 
gaat in op de Islamitische archi-

tectuur en kunst en begint op 
23 januari om 20.00 uur. Aan-
melding bij docent drs. Geert 
van Boxtel, tel. 06 24223192. De 
workshop boetseren is op 17 
maart van 10.00 uur tot 16.30 uur
Info/aanmelding bij docente - 
Josine van Os, tel. 075 7718928 
of 06 24773508. 
New Energy gym gaat van start 
op 17 februari om 9.15 uur. Aan-
melding bij docente Tineke 
Breetveld, tel. 0251 250897.
Alle cursussen worden gegeven 
in het cultureel Centrum aan de 
Hogeweg 8  in Uitgeest. 

Uitgeest - Op maandag 2 ja-
nuari begint in het gemeente-
huis een nieuwjaarsreceptie die 
wordt gehouden van 19.30 tot 
21.30 uur. Alle inwoners van Uit-
geest zijn welkom.

Nieuwjaars-
receptie 

Jeugd aan de casinotafels
Uitgeest - Vrijdagavond 23 de-
cember was het lekker druk in 
jongerencentrum Millhouse. 
Voor de jeugd was een casino-

avond georganiseerd en dat wil-
len nieuwsgierige en avontuurlij-
ke jongeren natuurlijk wel eens 
ervaren. 

Aan de casinotafels speelden 
Ty, Diego, Annabel en Annika 
zich in de prijzen. (Foto: Vincent 
Bloothoofd/VJPhoto.NL).

Uitgeester let op uw saeck
Wat willen die ambtenaren nou in Uitgeest? Gaan ze eerst hun best 
doen om een vogelbroedgebied en stiltegebied in de Broekpolder aan 
te leggen door elk jaar het land te inunderen nabij het fort. Nu heeft 
diezelfde gemeente toegestaan om een slibdepot in te richten naast 
dat broedgebied! Een onderzoek werd gestart met een rammelend rap-
port als resultaat. Als leek vertrouw je hier niets meer van, vooral als je 
bedenkt dat deze werkzaamheden al werden gestart vóór er überhaupt 
toestemming was gevraagd aan de gemeenteambtenaren. Die legden 
dus meteen alle activiteiten stil. 

Hoogheemraadschap bleek de opdrachtgever te zijn die ‘vergeten’ was 
een vergunning aan te vragen. Op 19 oktober bleek er een vergunning-
aanvraag in de UItgeester te hebben gestaan. Beetje vertraagd dus. De 
werkzaamheden lagen al stil sinds 12 oktober! Bij navraag en inzage in 
de rapporten meldde een ambtenaar mij dat de gemeente van plan was 
om de toestemming te verlenen. Hoe dat zo? Ik dacht dat zulke rappor-
ten dan zes weken ter inzage bij de gemeente lagen voor het geval men 
bezwaar wil maken. Met mijn bezwaar kwam ik blijkbaar te laat! Hoe 
dat zo? Nou het was gedateerd op 14 november en ingeleverd op het 
gemeentehuis op 15 november. Diezelfde dag heeft het de gemeente 
Uitgeest behaagd om de vereiste toestemming te verlenen en heeft de 
uitvoerder onmiddellijk de werkzaamheden hervat. Hoe dat zo? 

In een quote van het projectplan rapport van bureau BK, die de aanvraag 
deed bij de Gemeente Uitgeest staat: “Om verstoring aan de watergere-
lateerde flora en fauna te voorkomen, dienen de werkzaamheden con-
form de gedragscode vóór 1 november plaats te vinden.” De Gemeente 
Uitgeest deelde mij nog mee dat zij hadden besloten toestemming te 
verlenen en dat ik indien ik schorsing van het besluit wens naar de Voor-
zieningenrechter kan en dat daaraan de kosten van griffierechten vast 
zitten. Hoe dat zo? Wie maakt deze fouten? 
Hopelijk gaan zij in de toekomst zorgvuldiger om met onze flora en 
fauna en met de regeltjes. Dan hoeven verontruste burgers niet naar de 
rechter. Dat zou een goed voornemen zijn voor het nieuwe jaar!
A Smulders, Uitgeest (Ingekort door de redactie). 

VOORDEEL

VOORDEEL   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

EEN HEERLIJK OUDJAAR….!!
Wij bakken ze lekker voor u bruin, dus kom snel…..

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

www.bakkerijputter.nl

Oliebollen….p.st.  € 0,70……10 voor  € 6,-- 
met rozijnen/appel  p.st. € 0,85……10 voor  € 7,50 
Appelbeignets………………. € 1,50 p.st.
Appel� appen……………...  € 1,65 p.st. 
Appelbollen……………….   € 2,--  p.st. 
Appelslo� en met slagroom..  € 2,--  p.st.
Wij wensen u ‘n gezellige én veilige Oudejaarsavond !!
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In actie voor de Voedselbank
Regio - Univé Noord-Kenne-
merland en de Heemskerkse 
HCW-winkeliers hebben 1.500 
euro samengebracht voor de 
Voedslebank IJmond. De win-
keliers hebben tijdens de kerst-
markt vanuit een blokhut op het 

Nielenplein goederen verkocht 
die bij de deelnemende winke-
liers waren ingezameld. De op-
brengst werd nog eens verhoogd 
door Univé Noord-Kennemer-
land met 500 euro. Medewerkers 
mogen met het totaalbedrag in-

kopen doen in drie supermark-
ten in Heemskerk; AH, Deen en 
Deka. De supermarkten doen 
ook nog eens een duit in het 
zakje zodat er extra goederen in-
gekocht kunnen worden voor de 
armsten in de samenleving. 

100-jarige Geertje Kaandorp:

“Hard werken is gezond”

Limmen - “Hard werken is ge-
zond” zegt zij. En als je haar le-
vensverhaal hoort moet je dat 
wel geloven, want zij ziet er zon-
der meer goed uit, lijkt bij lange 
na geen 100 en je kunt gezellig 
met haar praten. Op 29 decem-
ber viert Geertje Kaandorp haar 
honderdste verjaardag in woon-
zorgcentrum De Cameren waar 
zij in 2009 ging wonen toen zij 
97 jaar oud was. Geertje is ge-
boren en getogen in Limmen 
en was één van de elf kinderen. 
Haar vader was boerenwerkman. 
Het gezin leefde in Het Nauwel-
aantje en later aan de Midden-

lampen brandden op petroleum. 
Je had in die tijd geen waterlei-
ding, geen gas en geen stofzui-
ger. Op je knieën maakte je de 
boel schoon met een stoffer en 
blik en ook boenen deed je op je 
knieën. Wij hadden ook kolenka-
chels. Al had je ´t nog zo koud, 
die gingen in maart naar de zol-
der en werden in oktober weer te 
voorschijn gehaald.” Cor werkte 
in de bollen bij Kieft in Limmen.  
In 1941, een hele strenge win-
ter en een jaar nadat de Twee-
de Wereldoorlog begonnen was, 
sloeg het noodlot toe. Op 30-ja-
rige leeftijd kreeg Cor reuma en 
moest na een aantal jaren stop-
pen met werken. Geertje: “Je had 
toen nog geen goede voorzienin-
gen en wij moesten zien rond te 
komen van zestien gulden per 
maand, die wij kregen vanuit het 
invalidenfonds. Ja, de prijzen la-
gen toen heel anders. Een brood 
en een liter melk kosten des-
tijds een dubbeltje.” Voor Geer-
tje brak een moeilijke tijd aan. Zij 
had de zorg voor haar drie kin-
deren en moest ook haar man  
verzorgen. Dat deed zij liefdevol 
38 jaar lang. Op het laatst kreeg 
zij last van haar rug. “Maar meer 
schrijf je niet op hoor, het moet 
geen triest verhaal worden”, zegt 
zij. Later heeft zij nog veertig jaar 
aan de Hogeweg gewoond in 
een kleine bungalow, waar alles 
gelijkvloers was, eerst met haar 
man, die 68 jaar oud is geworden 
en later alleen.   
Om wat meer geld in het laatje te 

weg. Geertje Druyven ging toen 
zij dertien was als ochtendhit-
je, zoals zij dat zelf noemt, wer-
ken bij café Jan Groot in Lim-
men. Geertje trouwde in 1936 
toen zij 24 was met de 25-jarige 
Cor Kaandorp. Zij gingen wonen 
in het huis van Cor’s ouders aan 
de Burgemeester Nieuwenhuij-
senstraat. Zijn ouders, al aardig 
op leeftijd, gingen in een aan-
bouw achter het huis wonen. Cor 
en Geertje kregen drie kinderen: 
Jan (1938), Ria (1941) en Niek 
(1945).  “Alles ging nog zo pri-
mitief”, vertelt Geertje. “Ik kook-
te op een petroleumstel. Ook de 

krijgen ondernam zij van alles en 
nog wat. Zo ging zij onder meer 
bollen pellen. Ook breide zij trui-
en. Hooguit drie gulden kreeg zij 
voor een trui met lange mouwen. 
“Ik breide vaak tot twaalf uur 
’s nachts”, zegt zij. “Ook had ik 
een krantenwijk en ik bezorgde 
op de fiets De Margriet, de Do-
nald Duck en het tijdschrift Ro-
mance.” En dan komt haar bij het 
gesprek aanwezige kleindochter 
Angelique Levering tussenbeide. 
“Mijn oma is nog altijd heel ro-
mantisch hoor. Eén van de klein-
kinderen, zij heeft er negen, en 
soms ook één van de zeven ach-
terkleinkinderen brengt haar ie-
dere week een boek met gro-

te letters, dat zij ook elke week 
uitleest. Die boeken zijn vaak ro-
mantisch en gaan bijvoorbeeld 
over het boerenleven.” Op 57-ja-
rige leeftijd overleed Geertjes 
dochter Ria aan kanker: een on-
gelooflijke schok, die zij volgens 
haar familie amper verwerkt 
heeft. 
Geertje heeft altijd hard gewerkt. 
“Maar je wist niet beter”, zegt zij. 
“Op vakantie gingen wij nooit. 
De mensen leven nu in weelde.” 
En dan komt de hamvraag. ´Hoe 
kun je zo mooi oud worden?´ 
“Dure crèmes, daar had ik nooit 
geld voor”, zegt Geertje. “Ik heb 
mijn hele leven Nivea  gebruikt.”  
(Marga Wiersma).

Anouk en Charlotte 
maken ouderen blij
Castricum - De bewoners van 
zorgcentrum De Boogaert heb-
ben genoten van een optreden 
van de jonge violistes Anouk 
en Charlotte. Zij speelden voor 
de senioren tijdens het kerstdi-
ner. Het was voor Anouk al de 
derde keer dat zij optrad tijdens 
kerst in De Boogaert. De meis-

jes speelden U zijt de glorie, Me-
nuet III van J.S.Bach, een Rus-
sische Chardas en Jingle Bells. 
En als toegift nog het volksliedje 
Reintje Vos. “Zo krijg je er weer 
vertrouwen in dat het wel goed 
komt met de jeugd van tegen-
woordig”, aldus een bewoner van 
het zorgcentrum. 

Onderwerp Alzheimer Café:

‘Wat doet dementie met je?’
Beverwijk - Het onderwerp van 
het Alzheimer Café op dinsdag 3 
januari in Beverwijk is ‘Demen-
tie, wat doet het met je?’ Hoe er-
vaart iemand het die zélf dement 
is? Hoe is de beleving van hem-
zelf? Hoe reageert de omgeving 
er op? Anke Beerlage, gespreks-
leider voor deze avond, heeft als 
gastspreker een man met de-
mentie en zijn naaste uitgeno-
digd. Wie  wil komen, maar géén 
vervoer heeft of het bezoek liever 
niet aan familie of vrienden ver-
telt, kan contact opnemen met 
de vrijwilligers van het Alzheimer 
Café via 06-29507734. Zij zullen 
dan proberen een anonieme op-
lossing te vinden. 
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan op dinsdag 3 januari naar 
het Alzheimer Café in Wooncen-
trum Nieuw Akerendam, Mees-

ter van Lingenlaan 2 in Bever-
wijk. De bijeenkomst duurt van 
19.30 tot 21.00 uur. Iedereen is 
welkom: mensen met geheugen-
problemen, partners, kinderen, 
vrienden, buren. De toegang én 
het eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Wat kunnen bezoekers verwach-
ten? De bezoekers krijgen infor-
matie van hulpverleners en van 
mensen die uit eigen ervaring 
spreken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door een vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen. 

Werkgroep Alzheimercafé is over-
dag bereikbaar via 06-33631872. 
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Studie naar nationaal belang 
ontbreken schakel A8-A9
Regio - De provincie Noord-
Holland, mede namens de re-
gio, en het Rijk starten in 2012 
een onderzoek naar het natio-
naal belang van de ontbrekende 
schakel tussen de A8 en de A9. 
Dit hebben partijen afgesproken 
in het afgelopen overleg Meer-
jarenprogramma Ruimte, Infra-
structuur en Transport (MIRT).

De studie wordt in 2012 uitge-
voerd om zo meer zicht te krij-
gen in de knelpunten en moge-
lijke oplossingen, voor de peri-
ode na 2020, op de Noordcorri-
dor A7/A8/A10 en op de A9 tus-
sen Uitgeest en het knooppunt 
Raasdorp. 
Uit het onderzoek moet tevens 

blijken of de verbinding A8-A9 
één van de meest kosteneffec-
tieve maatregelen is voor het op-
lossen van de knelpunten op het 
(rijks)wegennet aan de noord-
kant van Amsterdam. In dat ge-
val levert het Rijk de aanvullende 
financiële bijdrage om de verbin-
dingsweg te kunnen realiseren. 

De regio heeft al een bijdra-
ge van 110 euro miljoen gere-
serveerd. In het najaar van 2012 
wordt een besluit genomen naar 
aanleiding van de resultaten van 
deze studie.

De regio heeft eerder aan de mi-
nister gevraagd om de verbin-
ding A8–A9 te erkennen als een 

probleem van zowel nationaal 
als regionaal belang. 

Een nieuwe verbinding tussen 
de A8 en A9 wordt gezien als 
de ‘missing link’ in het rijkswe-
gennet in Noord-Holland, abso-
luut noodzakelijk om bereikbaar-
heidsproblemen, verkeersveilig-
heid en leefbaarheid in de regio 
aan te pakken. Ook voor het be-
drijfsleven is deze verkeersader 
van groot economisch belang.

De regio wordt vertegenwoor-
digd door de provincie Noord-
Holland, de Stadsregio Amster-
dam en de gemeenten Zaanstad, 
Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest 
en Velsen. 

Regio - Activiteitenclub Stap-
maatjes voor mensen tussen de 
30 en 55 jaar gaat op 7 janua-
ri naar restaurant De Fransman, 

Stapmaatjes

Welke soorten in het duin- en kustgebied?

Lezing over vogels en 
vlinders in Castricum
Castricum - De eerstvolgende 
zondagsociëteit vindt plaats op 
zondag 8 januari. Joke Stuurman, 
natuurfotograaf en inmiddels ex-
pert op het gebied van vogels en 
vlinders, geeft een boeiende le-
zing. Vragen die aan de orde ko-
men zijn: Welke vogels tref je in 
de vogeltrektijd? En welke duin- 
en kustvogels heeft Castricum? 
Ook vlinders en hun vier stadia 
(ei, rups, pop en vlinder) worden 
besproken. Het duingebied her-
bergt veel vlindersoorten. Zon-
der rupsen geen vlinders, daar-

om passeren ook zij de revue.
Wegens grote belangstelling zal 
de goed bezochte zondagsocië-
teit over Castricum in Oorlogstijd 
op 11 december een vervolg krij-
gen in het najaar van 2012. 
De zondagmiddagsociëteit vindt 
elke tweede dinsdag van de 
maand plaats van 14.00 tot 16.00 
uur in Geesterhage, Geester-
duinweg 5 in Castricum. De toe-
gang is vier euro. Voor meer in-
formatie  of vervoer kan men bel-
len naar Stichting Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251-656562. 

Castricum - Vanaf januari start 
Context met een nieuwe kin-
derclub in Castricum. De club is 
voor kinderen van vier tot acht 
jaar, die extra steun nodig heb-
ben omdat ze thuis of in hun di-
recte omgeving veel meema-
ken op het gebied van stress en 
spanningen. 

Piep zei de muis is een club die 
tien weken duurt. Bij Piep mer-
ken kinderen dat ze niet de eni-
ge zijn waar het thuis misschien 
wat anders gaat dan bij andere 
kinderen. Ze leren dat het niet 
door hen komt wat er gebeurt. 
Ook leren ze eigen gevoelens en 
emoties te voelen en hier mee 
om te gaan.
Dit wordt gedaan op een speelse 
manier. Piep de muis, de hand-
pop, vertelt over wat hij allemaal 
meemaakt en nodigt de kinderen 
uit om samen met hem hiervoor 
oplossingen te zoeken. 

Aan deze training zijn geen kos-
ten verbonden. De start is op 
maandag 24 januari van 15.45 
tot 17.15 uur. 

Ook in Heemskerk wordt club 
gehouden in samenwerking met   
Welschap Welzijn en GGD Ken-
nemerland. De start is daar op 
maandag 16 januari van 15.45 
tot 17.15 uur. 

Piep zei de muis

Burgemeester Toon 
Mans stunt bij Forte
Castricum - Forte Kinderop-
vang ontving op maandag 19 
december hoog bezoek: de bur-
gemeester bezocht ter kennis-
making een tweetal Forte vesti-
gingen in Castricum en Limmen. 
Naast het proeven van de sfeer 
nam hij deel aan de workshop 
‘Stuntmannen’ die op dat mo-
ment plaatsvond, en bleek een 
ware waaghals te zijn!
In het kader van kennismaken 
met Forte Kinderopvang bezocht 
de burgemeester Toon Mans 
eerst BSO De Boomhut in Cas-
tricum. Bij het bezoek aan De 
Boomhut kon de burgemeester 
met eigen ogen zien hoe gezellig 
de kinderen het bij de BSO heb-
ben en welke verrassende activi-
teiten er worden georganiseerd. 
Bij binnenkomst werd er vol-
op geknutseld aan kerstkaar-
ten voor familie en vriendjes, en 
versierselen voor in de kerst-
boom. Na een rondleiding door 
het multifunctionele pand viel hij 
met zijn neus in de boter, want 
bij de BSO vond er op dat mo-
ment een workshop ‘Stuntman-
nen en -vrouwen’ plaats. Hier-

bij leren de kinderen binnen een 
act allerlei gewaagde stunts uit 
te voeren. De burgemeester liet 
zich niet kennen, en deed tot 
groot plezier van de kinderen 
meteen mee aan de workshop. 
Daarna zette het gezelschap met 
de Forte BSO bus koers naar 
Limmen, waar kinderdagver-
blijf Eigen Wijs bezocht werd. 
Hier ontving de burgemeester 
een rondleiding door de vesti-
ging, waarbij hij met eigen ogen 
kon zien hoe de kinderen bij For-
te worden opgevangen. En hoe 
klein de kinderen ook waren, ze 
keken met grote belangstellende 
ogen naar hun bezoek. 

Verbazing troef toen de burge-
meester de buitenbedden bij het 
kinderdagverblijf ontdekte. For-
te gebruikt deze bedden al eni-
ge tijd, geïnspireerd door het ge-
bruik van de bedden in Zweden. 
Kinderen slapen namelijk be-
ter als zij in een bedje in de bui-
tenlucht slapen. De burgemees-
ter ontving als dank voor het be-
zoek een vaas die door de kinde-
ren zelf versierd was. 

Kennemer Wonen draagt de 
Voedselbank warm hart toe
Regio - Kennemer Wonen geeft 
steeds meer invulling aan haar 
maatschappelijk ondernemer-
schap. Voorheen werden de ein-
dejaarsgeschenken van relaties 
verdeeld onder de medewer-
kers van Kennemer Wonen. Dit 
jaar is besloten de eindejaars-
geschenken aan de voedselbank 
te schenken. Vanuit het maat-
schappelijk ondernemerschap 
is Kennemer Wonen lid van de 

Stichting De Waaier, die het be-
drijfsleven in contact brengt met 
allerlei vrijwilligersorganisaties. 
Elk jaar doen medewerkers van 
Kennemer Wonen enthousiast 
mee aan ‘NL DOET’. 
Daarnaast stelt Kennemer Wo-
nen haar vergaderruimtes be-
schikbaar voor vrijwilligersorga-
nisaties en schenkt zij overtolli-
ge apparatuur aan verschillende 
instanties. 

Directeur - bestuurder van Kennemer Wonen, Dick Tromp en colle-
ga Ton Goes laden de auto vol met eindejaarsgeschenken om naar de 
voedselbank te brengen. 

Mient 6 in Alkmaar. Kijk op www.
stapmaatjes.nl voor meer in-
formatie. Stapmaatje worden is 
gratis. De club organiseert nog 
meer activiteiten zoals bioscoop, 
fietsen, bowlen, weekendje weg, 
theater.

Houtkloofdag Warmteboet
Uitgeest - Op zaterdag 31 de-
cember is er bij de Warmteboet 
een houtkloofdag. Tussen 10.00 
ene 17.00 uur kan men tien kilo 
hout kloven en dat meenemen 
voor twee euro. Daarbij worden 
de klanten getrakteerd op erw-
tensoep of een glaasje gluhwein.

De Warmteboet heeft zich ge-
specialiseerd in alles wat te ma-
ken heeft met warmte in huis. Er 
worden allerlei soorten kachels 
verkocht, maar ook decoraties 
en meubels die de sfeer in huis-
verhogen. Het adres is Molen-
werf 36e in Uitgeest. 




