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Vlieglessen voor kinderen 
basisschool De Vrijburg
uitgeest - Is basisschool De 
Vrijburg soms gestart met een 
extra lesprogramma of is er iets 
anders aan de hand? Afgelopen 
vrijdag 19 oktober werd er op het 
veldje naast basisschool De Vrij-
burg een zweefvliegtuig opge-
bouwd. Vele voorbijgangers ble-
ven verbaasd staan kijken en 
vroegen zich af wat er aan de 
hand was. 
Welnu,dit alles had te maken met 
de spreekbeurt van Sed van Hes-
selingen uit groep 7. Sed heeft 
zijn spreekbeurt over zweefvlie-
gen gehouden en had als ver-
rassing een echt zweefvliegtuig 
geregeld. Omdat Sed zijn va-
der enthousiast zweefvlieger is 
bij EZZC (Eerste Zaanse Zweef-
vlieg Club) in Castricum, mocht 
hij via de vereniging een echt 
zweefvliegtuig lenen. Samen met 
zijn klasgenoten konden zij het 
zweefvliegtuig van onder tot bo-
ven bewonderen terwijl de en-
thousiaste leden van EZZC vele 
vragen beantwoordden. 

De spreekbeurt paste bijzon-
der goed bij het project van de 
kinderboekenweek met de titel: 
“Hallo wereld”. De Vrijburgers 
van groep 7 hebben vele ken-
merkende gebouwen op de we-
reld bestudeerd, beschreven en 
nagebouwd. En hoe zie je de Big 

Ben of de Eifeltoren nu beter dan 
vanuit een vliegtuig!

Voor groep 7 was de spreekbeurt 
van Sed dankzij de samenwer-
king met de EZZC een onverge-
telijke en zinvolle afsluiting van 
de projectweek.

Doorgang naar de 
Spoorlaan gestremd
uitgeest - Bij Garage Sanders 
in Uitgeest is men afgelopen 
maandag begonnen met de ver-
vanging van ondergrondse ben-
zinetanks. De vier tanks zullen 
worden vervangen door één gro-
te tank. Deze grote tank bestaat 
uit twee aparte compartimen-
ten, eentje voor benzine en een-
tje voor diesel. Ook de leidingen 
ten behoeve van het tankstation 

zullen worden vervangen.
De komende drie weken zal de 
verbinding Geesterweg-Spoor-
laan afgesloten zijn voor alle 
verkeer. De Spoorlaan blijft pri-
ma bereikbaar via de Wethouder 
Twaalfhovenstraat. Enige over-
last voor omwonenden is onver-
mijdelijk maar men werkt er hard 
aan om deze klus zo snel moge-
lijk te klaren.

De bieb deelt uit!
uitgeest - De donkere kamer 
van Damokles van W.F. Hermans 
is het boek van Nederland Leest 
2012. In november deelt Bibli-
otheek IJmond Noord dit boek 
gratis uit aan volwassen leden. 
Biebpashouders kunnen in de-
zelfde periode ook meedoen aan 
een krasactie met aantrekkelijke 
prijzen. 
Nederland Leest is de grootste 
leescampagne van Nederland. 
Tijdens de campagne (van 1 tot 
en met 30 november) zijn er voor 
biebpashouders ook mooie prij-
zen te winnen, zoals een ballon-
vaart voor twee personen, toe-
gangskaarten voor Ecomare voor 
2 personen, vrijkaartjes voor een 
lezing of workshop van de bibli-
otheek naar keuze of gratis een 
dvd of blu-ray lenen in één van 
de bibliotheekvestigingen.
Bij het gratis boek ontvangen 
volwassen leden een actieboe-
kenlegger met een unieke kras-
code. Op voordeelmetjebiebpas.
nl controleren leden of de co-
de in de prijzen valt. Meedoen 
kan tot 30 november (zolang de 

voorraad strekt).
voordeelmetjebiebpas.nl is een 
website met voordelige uitjes 
voor bibliotheekleden. Met een 
bibliotheekpas kunnen leden 
uit Noord- en Zuid-Holland met 
korting naar theaters, dierenpar-
ken, musea, pretparken, filmhui-
zen, lezingen, sportactiviteiten, 
festivals en nog veel meer. Er is 
altijd wel een actie in de eigen 
regio. Momenteel biedt de web-
site honderden uitjes in de pro-
vincies Noord- en Zuid-Holland, 
Gelderland en Brabant.
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Zo’n kleine twee 
weken terug werd bekend-
gemaakt dat de Nobelprijs 
voor de Vrede dit jaar naar 
de Europese Unie gaat. Na-
dat aanvankelijk wat ver-
baasd werd gereageerd, was 
er later begrip en zelfs lof 
voor de keuze van het No-
belprijscomité. De vele (we-
reld)oorlogen van met name 
de vorige eeuw, noopten de 
Europese landen tot samen-
werking. Dankzij deze sa-
menwerking is er sindsdien 
geen oorlog van die omvang 
meer geweest. 
‘Interessant,’ hoor ik u den-
ken, ‘maar waarom moet dat 
in een column over Uitgeest 
worden opgeschreven?’ Na-
tuurlijk zijn wij als Uitgees-
ters ook Europeanen, maar 
daar gaat het mij niet om. 
Wat wij ervan kunnen leren is 
dat samenwerking uiteinde-
lijk leidt tot veel goede din-
gen. Het kansenonderzoek 
waar we nu als vier IJmond-
gemeenten mee aan de slag 

zijn, biedt ook letterlijk kan-
sen. Bijvoorbeeld op het ge-
bied van financiën. In tijden 
van noodzakelijke bezuini-
gingen lopen alle gemeen-
ten tegen dezelfde proble-
men aan: ‘Hoe krijg ik mijn 
huishoudboekje de komende 
jaren op orde?’ Samenwer-
king biedt mogelijkheden en 
kansen voor ons allemaal. En 
dan moeten we ons niet la-
ten leiden door angst, maar 
door hoop voor de toekomst.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Kansen

Wens van Lisette Jonker 
vervuld door Make-A-Wish
Uitgeest - Het was pedagogisch 
medewerkster Annemiek van het 
AMC die Lisette Jonker uit Uit-
geest opgaf bij Make-A-Wish. 
Deze organisatie, opgericht in 
1989, vervult de liefste wens van 
kinderen tussen 3 en 18 jaar met 
een levensbedreigende ziekte. In 
principe kan iedereen een kind 
aanmelden en bij twijfelgevallen 
zal een onafhankelijke medische 
commissie zich hierover buigen. 
Zodra er groen licht gegeven 
werd, kreeg Lisette bezoek van 
wenshaler Christel van de Geer, 
die toevalligerwijs ook in Uit-
geest woont. Nadat er een vorm 
van kanker bij Lisette werd ge-
constateerd, volgde er een peri-
ode van vervelende behandelin-
gen die zij moest doorstaan.
Christel: “Wij gaan altijd met 
twee wenshalers langs en stellen 
heel veel vragen om een beeld 
te krijgen van waar de interes-
se van een kind ligt en vertellen 
ook dat ze groot mogen denken.” 
Zo kan het gaan om een Bar-
biekamer, een Disneybezoek of 
een ontmoeting met een favorie-
te BN’er. 
Lisette had wel een idee maar 
durfde het haast niet hardop te 
zeggen, bang dat het te duur 
was. Maar Christel trok haar over 
de streep om toch haar wens uit 
te spreken.
Lisette: “Ik wilde heel graag or-
ka’s spotten, dat hadden we 
al eens geprobeerd in Cana-
da maar toen hebben we alleen 
een klein slap vinnetje in de ver-
te gezien. Dus het leek me leuk 
om bijvoorbeeld in Noorwegen 
te gaan spotten, dat was wat 
dichterbij.” 
Nadat Christel haar verslag had 
ingediend werd er contact ge-

legd met collega Make-A-Wish 
landen en al snel reageerde Ca-
nada met de mededeling ‘dat 
kunnen wij bieden’. Moeder Ma-
rion: ”We waren verrast toen we 
hoorden dat we een week naar 
Canada mochten met het he-
le gezin, dit hadden we echt 
niet verwacht.” De dag van ver-
trek werden ze opgehaald door 
een taxi en op het viaduct van de 
A9 stond familie met een wappe-
rende Canadese vlag de vakan-
tiegangers uit te zwaaien. 
In het vliegtuig viel Lisette van de 
ene verrassing in de andere. Er 
waren lekkere hapjes en drank-
jes, het personeel was super 
vriendelijk, maakte een praatje 
en ze werd uitgenodigd om in de 
cockpit te zitten.
In Victoria, een bloemrijke stad 
aan de Zuidwest kust van Cana-
da, verbleven ze in een prachtig 
oud Engels hotel van waaruit ze 
uitstapjes maakten. Meteen de 
eerste dag stond het orka spot-
ten op het programma want als 
de orka’s niet thuis zouden ge-
ven, konden ze het later nog eens 
proberen. Lisette: “We kregen 
speciale pakken aan en er wa-
ren twee biologen aan boord die 
heel veel vertelden. We hebben 
drie uur lang tussen een groep 
van 26 orka’s gelegen. Soms rie-
pen ze ‘hé die hebben we lang 
niet gezien’ want ze herkenden 
hen aan hun vlekken. Ook wer-
den er microfoontjes over boord 
gehangen en hoorden we de ge-
luiden van de dieren.”
De rest van de week mochten ze 
zelf invullen en Vader Peter leek 
het leuk om een autorit te ma-
ken. Peter lachend: “Maar Liset-
te had daar geen zin in, ze wil-
de fietsen en dat was zo leuk, we 

zijn helemaal langs de kust ge-
fietst.”
Al met al een onvergetelijke er-
varing, mogelijk gemaakt door 
Make-A-Wish dat niet gesubsi-
dieerd wordt maar afhankelijk is 
van donaties.
Christel: “Het is mooi om te zien 
wat mensen verzinnen om geld 
te doneren, soms vraagt men 
voor een bruiloft geld dat men 
dan aan Make-A-Wish geeft. En 
echt er is niets mooiers dan zo’n 
blij koppie van een kind dat al 
zoveel heeft moeten doorstaan.”
Wilt u meer weten over deze or-
ganisatie, kijk dan op www.ma-
keawishnederland.org. (Moni-
que Teeling)

Lisette (midden) met haar zussen Pauline (links) en Marloes in Canada

Open Podium in de Zwaan
Uitgeest - In dorpshuis De 
Zwaan wordt zaterdag 27 ok-
tober weer een Open Podium 
georganiseerd. Uit Harderwijk 
komt de fingerstyle gitarist Ro-
nald Verhagen, die nummers van 
zijn laatste cd zal spelen. Verder 
staan onder andere op het pro-
gramma: Los Sopitas, Bart Nu-
man/Remco Zwart en Residu-
el. En dit keer niet alleen muziek. 
De 19-jarige Uitgeestse schrijf-
ster Kayleigh Besteman komt 
voorlezen uit haar boek Mr. Per-
fect. “Een scharrel is leuk, maar 
wanneer heb je te maken met de 
real deal?” vraagt zij zich af.

Voor het vijfde jaar wordt in de 
Zwaan een Open Podium geor-
ganiseerd. Toch is het voor velen 
niet duidelijk wat een Open Podi-
um nu inhoudt. Welnu, het Open 
Podium is enerzijds voor men-
sen die graag eens willen optre-
den voor publiek. En anderzijds 
voor mensen die een avondje uit 
willen. Onder het genot van een 

drankje kan dan in een ontspan-
nen sfeer worden geluisterd naar 
de muziek of wat er dan ook ge-
boden wordt. 
Voor muziek geldt de voorwaar-
de dat deze uitsluitend akoes-
tisch wordt versterkt. Ieder op-
treden duurt ongeveer 20 minu-
ten, om zoveel mogelijk mensen 
de gelegenheid geven op te tre-
den.
De afgelopen jaren zijn zeer 
veel muziekstijlen te beluisteren 
geweest. Singer/Songwriters, 
blues, folk, klassiek, jazz, pop en 
nog veel meer. Bijna altijd van 
verrassend goed tot zeer goed 
niveau. Want de meeste muzi-
kanten hebben een grote erva-
ring in het spelen voor publiek.

Het wordt gegarandeerd een 
heerlijk avondje uit. De aanvang 
is 20.30 uur en toegang is gratis.
Wie eens wil optreden kan zich 
opgeven via een e-mail naar 
openpodiumdezwaan@gmail.
com.

Breakdance
Uitgeest - Tijdens de break-
dancelessen van speeltuin-
vereniging “Kindervreugd” le-
ren de kinderen alles over de-
ze funky en acrobatische dans-
stijl. Ze werken aan kracht, con-
ditie, lenigheid en natuurlijk rit-
megevoel. Ze leren er Toprocks 
(staand dansen), Downrocks 
(laag dansen), Power moves ( 
headspins, backspins, windmills, 
ufo’s, flares) en Freezes (stil-
staan in een vette pose).
Meestal zie je veel jongens bij 
breakdance, maar het is ook zeer 
geschikt voor meisjes en voor al-
le leeftijden. De eerstvolgen-
de les is op zaterdag 27 oktober. 
Beginners krijgen les van 10.00 
tot 11.00 uur en de gevorderden 
van 11.00 tot 12.00 uur.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.
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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 en dinsdagavond bloedafname in Castricum in de 
huisartsenpraktijk, 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 
Gezondheidscentrum 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 uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@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 donderdagoch-
tend 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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Uitleg over Nachtwacht die 
verstopt was nabij Kijk-Uit
Bakkum - Tijdens de opening 
van ‘t Hof van Kijk-Uit in ju-
li van dit jaar kreeg de stichting 
van dit theehuis een kleine repli-
ca van het schilderij De Nacht-
wacht aangeboden, dat door de 
Uitgeester Eric Mulder werd ver-
vaardigd. 
De Werkgroep Oud-Castricum 
heeft nu een tekstbordje laten 
maken, waarop uitleg wordt ge-
geven over de geschiedenis van 
het originele schilderij. 
Dat werd namelijk aan het be-
gin van de oorlog tijdelijk in een 

bergplaats vlakbij de woning van 
Gevers opgeslagen. 
Aan Jan Zijlstra van de stichting 
’t Hof van Kijk-Uit werd afgelo-
pen zondag het bordje overhan-
digd door Frans Duffhues, voor-
zitter van Oud-Castricum. 
De kosten van het fraaie bord-
je zijn voor een deel gespon-
sord door leverancier Rob Bak-
ker Reclame. Op de foto Jan Zijl-
stra die laat zien waar het tekst-
bordje komt te hangen, dat hij 
van Frans Duffhues overhandigd 
kreeg. Foto: Hans Boot.

De Ochtenden: Door 
het oog van de camera
Castricum - Op donderdag 1 
november vertelt Hans Kinders, 
van de Werkgroep Oud-Castri-
cum, over de ontwikkeling van 
de consumentencamera en ver-
toont hij de film over de geschie-
denis van Corso bioscoop. De 
bijeenkomst start om 10.00 uur 
in de bibliotheek in Castricum.
Corso bioscoop bestaat dit jaar 
75 jaar. Ter ere hiervan heeft 
Hans Kinders samen met de le-
den van Werkgroep Oud-Castri-
cum, een film gemaakt over de 
geschiedenis van deze bioscoop. 
Aan de hand van interviews, 
filmfragmenten en andere opna-
men is een prachtig beeld ont-
staan van de afgelopen 75 jaar 

Corso bioscoop. De bijeenkomst 
start met uitleg over de ontwik-
keling van onder andere de con-
sumentencamera vanaf 1960. 
Dit doet Hans Kinders met be-
hulp van diverse camera’s. Hier-
na wordt er gesproken over de 
totstandkoming van de film over 
de geschiedenis van Corso bios-
coop, waarna de film aan het pu-
bliek wordt vertoond. De lezing 
wordt georganiseerd onder de 
noemer ‘De Ochtenden’.
De toegang bedraagt 2,50 euro 
inclusief een kopje koffie of thee. 
Het is wenselijk om vooraf aan te 
melden bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel. 0251-656 562 of 
via info@welzijncastricum.nl.

Collectanten 
gezocht
Castricum - Al bijna 20 jaar zet 
het Nationaal MS Fonds zich in 
voor mensen met Multiple Scle-

Medezeggenschap in de zorg
Castricum - Bewoners van de 
Santmark zijn niet altijd meer in 
staat om hun belangen én die 
van medebewoners te beharti-
gen. De lokale cliëntenraad van 
de Viva! Zorggroep, wijk Sant-
mark, zoekt daarom versterking. 
Zij zijn op zoek naar vrijwilligers 

die, als lid van de lokale cliënten-
raad, willen meepraten en advi-
seren over de kwaliteit van zorg. 

Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met de cliënten-
raad via clsantmark@hotmail.nl 
of tel.: 0251-655232.

rose, beter bekend als MS. De 
collecte vindt dit jaar plaats van 
19 tot en met 24 november. Hier-
voor is men dringend op zoek 
naar collectanten. 
Voor aanmelding of meer infor-
matie: tel. 010-5919839 of www.
nationaalmsfonds.nl. 

Eenzaamheid doorbreken

Castricum - Samen 2 is een 
nieuw project van het Rode Kruis 
Castricum, dat er op gericht is 
de eenzaamheid onder oude-
ren in de gemeente Castricum 
te doorbreken. De vrijwilliger en 
de deelnemer worden aan el-
kaar ‘gekoppeld’ om samen iets 

te gaan doen. De invulling van 
de afspraak staat vrij, een kopje 
koffie of thee drinken, een wan-
deling maken of samen iets on-
dernemen. Van de vrijwilligers 
wordt gevraagd of zij twee maal 
per maand een ochtend of mid-
dag op bezoek willen gaan bij 
een oudere of iemand met een 
beperking. De projectcoördi-
nator heeft vooraf een gesprek 
met beide partijen om te zien of 
er een goede ‘match’ is. Vrijwilli-
gers en deelnemers maken voor-
af kennis met elkaar. 

Wie interesse heeft in deze aan-
vraag of ander vrijwilligerswerk 
wil doen, kan langsgaan, of een 
afspraak maken bij de Vrijwilli-
gers Vacaturebank Geesterduin-
weg 5, tel. 0251-656562. 
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Regio - Een wandeling of fiets-
tocht in het duin en ineens oog 
in oog staan met een Schot-
se hooglander of meerdere. Wat 
nu? Overwin de angsten tijdens 
het gratis Hooglandercollege 
onder leiding van de boswach-
ter en veehouder bij Gasterij De 
Kruisberg in Heemskerk. 
Men leert het gedrag inschat-
ten en raakt meer vertrouwd met 
hen. Ook zijn er nog veel misver-
standen die aan de kaak wor-

Nooit meer bang voor grote grazers
den gesteld. De gratis workshop 
duurt 1,5 uur, inclusief een ont-
moeting met de koeien geduren-
de het laatste half uur. 
De colleges worden gegeven op 
vrijdag 26 oktober, vrijdag 9 no-
vember, zaterdag 24 november, 
vrijdag 30 november en zater-
dag 8 december. Alle colleges 
om 9.00 uur bij Gasterij De Kruis-
berg. Aanmelden kan via www.
pwn.nl/eropuit of bel  De Hoep: 
0251-661066. 

Nederpop piratenavond 
bij ’t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Na het succes van 
het vorige optreden speelt za-
terdagavond 27 oktober de co-
verband Trio Diverso weer bij ’t 

Mirakel van Bakkum. Deze band 
brengt  veel bekende Neder-
landstalige, maar ook Engelstali-
ge liedjes. Het trio bestaat uit de 

zangers Jan en  Marco en zan-
geres Sandra en ieder zingt een 
eigen repertoire. De muzikanten 
bieden de gasten ook de moge-
lijkheid om karaoke te zingen.
Renato en Tiny gaan ondertus-
sen rond met hapjes. Aanvang 
20.00 uur. Het adres is Heereweg 
36 in Bakkum. tel. 0251-671353.
De toegang is gratis. 

Munten, postzegels en bankbiljetten
Verzamelbeurs met gratis 
taxaties zondag in Haarlem
Regio - Zondag 28 oktober 
houdt Munten- en Postzegel Or-
ganisatie (MPO) weer een ver-
zamelbeurs met gratis taxaties 
in Haarlem. Belangstellenden, 
liefhebbers en geïnteresseer-
den zullen van 10.00 tot 16.00 
uur hun weg vinden naar Van 
der Valk Haarlem-Zuid aan de 
Toekanweg 2. Hier worden dui-
zenden munten, postzegels en 
bankbiljetten uit binnen- en bui-
tenland aangeboden. 
Al eens een munt van 2000 

jaar oud in handen gehad? Het 
bankbiljet ‘Tientje van Lieftinck’ 
eens zien? Aan de weet komen 
dat misdrukken van munten en 
postzegels veel geld waard kun-
nen zijn? Het is allemaal te vin-
den op deze beurs.
Tijdens de beurs kunnen mun-
ten, postzegels, bankbiljetten en 
oude ansichtkaarten gratis wor-
den getaxeerd. Vaak weet men 
het niet, maar in ieders keukenla 
kunnen waardevolle spullen lig-
gen. Zie ook www.mpo.nl.

Castricum - Zaterdag 27 no-
vember organiseert theater-
groep C-Squad een najaarmarkt 
in Geesterhage. Er wordt een 

Najaarsmarkt groot aantal producten aange-
boden. Bovendien is er een lote-
rij. De markt is geopend van 9.00 
uur tot 15.00 uur in de grote zaal. 
Kijk voor meer informatie op 
www.c-squad.nl. 

woensdag 15.30 & 20.00 uur
Skyfall - 007

donderdag 21.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur

De Marathon
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Hope Springs

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
Ted

donderdag 18.30 uur
De Verbouwing

donderdag 18.30 uur
zondag 20.00 uur
Intouchables

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 
& woensdag 15.45 uur

Asterix & Obelix bij de Britten (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 13.00  uur
woensdag  13.00 uur

Sint & Diego en de bron van Myra 
donderdag 13.00 & 15.45 uur

vrijdag 13.00 uur
zaterdag 13.00 & 15.45 uur

zondag & woensdag 13.00 uur
Mees Kees

vrijdag 15.45 uur
zondag 15.45 uur

 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 25 okt t/m 31 okt 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)

250 gram 
Italian Espresso met 
een doosje bonbons 

voor €10,-
Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur

Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur
Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Schrijfcafe
door Judith Bosman 

Elke 3de vrijdagmiddag v.d. maand 
van 14.00 tot 16.00 uur in Pincho.
Kosten € 10,- incl. 2 consumpties 

(koffie/thee).
 Neem zelf pen en papier mee.  

______________________

 Pincho Maandmenu 
oktober € 32,50

Heerlijk driegangen menu  met 
dessert. Laat u verrassen door ons 

maandmenu samengesteld door onze koks.
U kunt er voor kiezen het dessert te 

vervangen door een bioscoopvoucher.

- Proeverij van de kaart
- Huisgemaakt knoflooksoepje en 

pomodori  soepje
- Varkenshaasmedaillon met 

seizoensgroente,
aardappeltaart en cognacsaus

- Petit grand dessert

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Skyfall - 007; Bonds 
loyaliteit aan M getest
Daniel Craig is Ian Fleming’s 
James Bond 007 in Skyfall, het 
23ste avontuur in de langstlo-
pende franchise allertijden. In 
Skyfall wordt Bonds loyaliteit aan 

M getest als haar verleden haar 
komt achtervolgen. Als MI6 on-
der vuur ligt, moet 007 de drei-
ging opsporen en vernietigen, 
hoe persoonlijk het ook wordt. 

De Rotterdamse vrienden Ge-
rard, Leo, Kees en Nico werken 
gebroederlijk samen in de ga-
rage van Gerard, maar de zaken 
gaan niet al te best. Het viertal 
komt op het lumineuze idee zich 
te laten sponsoren en mee te 

De Marathon doen aan de marathon van Rot-
terdam om op die manier de ga-
rage van de ondergang te red-
den. Voor de maten staat er 
met de voorbereidingen op de-
ze prestigieuze loop en het red-
den van de garage echter meer 
op het spel dan alleen het halen 
van de finish... 

Hollands Unplugged in Mezza Luna
Castricum - Vrijdag 26 oktober 
vindt een nieuwe editie plaats 
van Mezza Luna Unplugged. Dit 
keer speelt de huisband Hol-
landse hits. 
De Mezza Luna Unplugged huis-

band bestaat uit  André Voebel, 
Chris Colleye, Glenn Schwarzer 
en Bastiaan Peters. Alleen een 
drankje komen drinken is mo-
gelijk, meezingen mag, dansen 
ook en eerst dineren is boven-

dien mogelijk. Een tafel reser-
veren kan via 0251-652251. Het 
adres is Mient 1, schuin tegen-
over het NS-station. Kijk voor de 
menukaart en meer informatie 
op www.grandcafemezzaluna.nl. 
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Borstprotheses, aangepaste lingerie en badkleding

,,Aandacht, rust en privacy; dat is 
waar het in mijn praktijk om draait”
Castricum - Na een borstam-
putatie een badpak kunnen dra-
gen en modieuze lingerie; voor 
vrouwen die als gevolg van kan-
ker een borst moeten missen lijkt 
dat niet vanzelfsprekend. Heleen 
van Essen weet wel beter. Deze 
sympathieke vrouw begon naast 
haar huis aan de Willem de Rij-
kelaan als gediplomeerd advi-
seur een praktijk in borstprothe-
ses, speciale lingerie en badmo-
de. De protheses kunnen op ver-
schillende manieren ‘gedragen’ 
worden. Heleen: ,,Het is fijn dat 
er tegenwoordig zo veel mogelijk 
is.” En zij weet waarover ze praat. 
In 2008 overkwam het haar zelf. 
,,Je hebt het gevoel dat iedereen 

ziet dat je een borst mist. Wan-
neer je dan vervolgens ontdekt 
wat er voor mogelijkheden zijn 
om het gemis op te vullen, her-
win je je zekerheid. De wens om 
er juist in zo’n situatie goed uit 
te zien kan in mijn praktijk ver-
vuld worden.”
Voor een eerste afspraak trekt 
Heleen twee uur uit. ,,Ik heb be-
grip voor wat mijn klanten mee-
gemaakt hebben. Ook vrouwen 
die een borstsparende opera-
tie hebben ondergaan komen 
langs in de praktijk.” De uitge-
breide collectie laat ook veel be-
ha’s zien zonder beugel en is 
verkrijgbaar in verschillende stij-
len, van sportief tot comfortabel 

en elegant. ,,Ook vrouwen die 
problemen ervaren met het dra-
gen van een gewone beha kun-
nen bij mij terecht voor een pas-
sende oplossing.” 
Borsten zijn onderhevig aan ver-
anderingen door gewichtschom-
melingen of hormonen, dus het 
is slim om de prothese te laten 
controleren op adequaatheid na 
één tot twee jaar. Over het alge-
meen hebben vrouwen eens in 
de twee jaar recht op een nieuwe 
prothese en sommige zorgverze-
keraars vergoeden zelfs eens per 
jaar. Heleen: ,,Ook al hebben de-
ze vrouwen ooit hun verwijsbrief 
voor de eerste verstrekking inge-
leverd bij een ander, is het geen 

probleem om nu bij mij de vol-
gende prothese aan te schaf-
fen.” als de twee jaar verstreken 
zijn en de prothese aan vervan-
ging toe is.” De maand oktober 
is internationaal uitgeroepen tot 
maand waarin borstkanker cen-
traal staat. Daarom is Heleen uit-
genodigd te praten over dit on-
derwerp op maandag 29 oktober 
van 17.00 tot 18.00 uur in de stu-

dio van radio Castricum105. De 
praktijk is te vinden op de Willem 
Rijkelaan 22 in Castricum. Er is 
gratis parkeergelegenheid voor 
de deur. 

Een afspraak maken kan via 06-
47582430/0251-679162 of mail 
naar praktijk@heleenvanessen.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.heleenvanessen.nl. 

www.boefjesspeelgoed.nl
Boefjes Speelgoed; een 
speelgoedwinkel op zolder
Akersloot - Wendy Hogerhe-
ijde uit Akersloot heeft iets met 
speelgoed. Als moeder van twee 
kleine boefjes, Sanne van vier en 
Diede van drie jaar oud, heeft 
zij nu de webwinkel www.boef-
jesspeelgoed.nl geopend waar 
zij nieuw én gebruikt speelgoed 
aanbiedt. Particulieren en orga-
nisaties maken gebruik van het 
gemak van deze speelgoedwin-
kel, die gevestigd is op de zolder 
van het huis.

Wendy, oorspronkelijk afkomstig 
uit Velsen, vertelt: ,,Vroeger had-
den wij het niet zo breed thuis 
en als kind moest ik vaak lang 
sparen voor een doosje Lego of 
ander speelgoed. Tweedehands 
speelgoed kopen was toen nog 
een beetje een taboe. Tegen-
woordig is dat anders. Speel-
goed is meestal van zo’n goede 
kwaliteit dat het makkelijk meer-
dere ronden meekan.” De web-
winkel is eigenlijk een beetje een 
uit de hand gelopen hobby. ,,Het 

is begonnen met speelgoed aan-
schaffen en verkopen voor mijn 
eigen twee boefjes. Ik vond dat 
erg leuk en werd er handig in. 
Daarbij vind ik het contact met 
mensen, het meedenken en ie-
mand blij maken echt leuk.” Met 
de feestdagen in aantocht staat 
de zolder nu helemaal vol met 
nieuw en gebruikt speelgoed. 
“Vanaf 1 november pak ik, bij be-
steding van 25 euro of meer, het 
nieuwe en het gebruikte speel-
goed gratis in voor het Sinter-
klaasfeest. Dat scheelt de pieten 
weer werk. Bij bestellingen bo-
ven de honderd euro lever ik het 
speelgoed, gratis en op afspraak, 
af aan huis in Akersloot, Uit-
geest, Limmen of Castricum. En 
van 1 tot en met 5 december zijn 
het de echte zwarte pieten die de 
cadeaus op afspraak thuisbezor-
gen.” Kijk op www.boefjesspeel-
goed.nl om te zien wat Wendy al-
lemaal in huis heeft of mail naar 
info@boefjesspeelgoed.nl voor 
meer informatie.

Wethouder Portegies slaat paal bij Triade
Castricum - Met het slaan van 
de officiële eerste paal gaf wet-
houder Portegies woensdag 17 
oktober het startsein voor de 
bouw van zestien appartemen-
ten van toren 3 van De Triade. 
Deze nieuwbouw is het sluitstuk 
van een nieuwbouwproject van 
drie woontorens en een nieuw 
zorgcentrum De Boogaert. De 
VVD-wethouder gaf aan blij te 
zijn met het feit dat de verkoop 
van de appartementen voor-
spoedig verloopt. Elf van de zes-
tien woningen zijn al verkocht, 
waarvan tien aan inwoners van 
de gemeente Castricum. “In de-
ze economisch moeilijke tijden 
blijkt Castricum goed in trek”, al-
dus wethouder Portegies. 

Wil Akersloot wel of geen JOP? 
Castricum - De VVD afdeling 
Castricum organiseert op maan-
dag 29 oktober vanaf 19.30 uur 
een discussieavond in het ’t Ach-
terom. De gemeente is op dit 
moment bezig om een geschikte 
locatie te vinden voor het plaat-
sen van een JOP; een Jonge-
ren Ontmoeting Plaats. De VVD 
is tegenstander van een derge-

lijke voorziening en wil op deze 
avond de mening van de inwo-
ners/buurtbewoners peilen.  
De voorgenomen plek is nabij de 
skatebaan. 
VVD’er Rob Dekker vertelt: “De-
ze plek  is inmiddels al ingeno-
men door hangjeugd en wordt 
vaak ontsierd door zwerfafval, 
gebroken glas, en de restanten 

van drugsgebruik. Om een zo 
goed en correct mogelijk beeld 
te krijgen  wat de plaatsing van 
een JOP betekent, vindt de VVD 
het belangrijk de inwoners en 
toekomstige gebruikers gehoord 
te hebben. Wij hopen dan ook 
dat zowel voor- als tegenstan-
ders en met name de jeugd aan-
wezig zal zijn.”

Inbreker er als een haas vandoor 
door geschreeuw 86-jarige dame
Castricum - Donderdag om-
streeks 20.00 uur liep de 86-jari-
ge bewoonster van De Santmark 
vanuit de keuken haar woon-
kamer in. Hier kwam zij oog in 

oog te staan met een onbeken-
de man. 
Toen zij tegen hem begon te 
schreeuwen dat hij weg moest 
gaan, ging de man er als een 

haas vandoor. Hij klom uit een 
slaapkamerraam en verdween 
via het balkon. De man bleek di-
verse sieraden te hebben gesto-
len.

Castricum - Donderdagmid-
dag hield de politie een brom-
fietscontrole op de Beverwijker-

Bromfietscontrole straatweg. Van de 36 brom- en 
snorfietsen bleken er 13 opge-
voerd te zijn. 
In drie gevallen werd het kente-
ken ingenomen. 

Limmen - Zaterdag kunnen kin-
deren bij Conquista vanaf 10.30 
uur een spinnenweb maken. 

Spinnenwebben
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En nu ik!
“Da’s wel mooi, dat 
mensen veranderen”
Demi Houben is 16 jaar, woont 
in Castricum en studeert aan 
het Mediacollege in Amster-
dam. “Het is leuk om in Castri-
cum uit te gaan. Ik ga ook wel 
eens uit in Alkmaar of Uitgeest 
maar meestal hier in Castricum. 
We gaan met een stel vrien-
den van de ene naar de andere 
kroeg en dan kijken we waar we 
ons het prettigste voelen en daar 
blijven we dan. Soms zitten we 
ook bij iemand thuis. De vrijdag-
avonden zijn de toppers, want 
dan is het drukker dan op de za-
terdagen. Er wordt gelukkig niet 
zo vaak gevochten. Vorige week 
was er een vechtpartij op straat. 
Dan blijf ik mooi binnen zitten. 
Buiten op straat zitten we eigen-
lijk nooit. Laatst wel een keertje 
omdat we zaten te wachten op 
een paar vrienden. Toen kwam 
de politie en moesten we onze 

ID’s laten zien. Ik schaamde me 
gewoon, maar we deden niets 
verkeerd. Waarom de politie dan 
kwam? Je mag nergens met een 
groepje hangen. We kregen een 
waarschuwing en we zijn lekker 
naar het dorp gegaan.”
“Ik doe een grafische oplei-
ding waar we onder andere le-
ren websites maken en teke-
nen. Het is een leuke opleiding. 
Je leert grafisch werk zoals bla-
den opmaken en dat is echt een 
vak. We hebben ook fotografie 
en dat lijkt me ook wel wat voor 
de toekomst. Wat voor werk ik 
zou willen doen weet ik nog niet 
Opmaak van bladen lijkt me wel 
leuk maar misschien ook weer 
niet voor altijd. Ontwerpen en te-
kenen doe ik graag. Voor websi-
tes maken heb ik wel tienen ge-
haald. Maar ja, tekenen vind ik 
moeilijker en dan wordt het ook 

wel eens een vijf. Ik vind het alle-
maal leuk om te doen en daarom 
zie ik ook niet op tegen het huis-
werk maken. We zitten met der-
tig mensen in de klas.”
“Castricum is een leuk dorp om 
te wonen. Je hebt eigenlijk al-
les bij de hand. Winkels, cafés, 
het strand en de duinen. Voor 
joggen in de duinen wordt het 
nu te snel donker en ik zit ook 
niet meer op een sportclub. Nu 
probeer ik een uurtje met onze 
hond Bas te wandelen. Ik woon 
met mijn ouders en broertje en 
de hond dus. Mijn oudere zus 
heeft een stageplaats in Berlijn. 
We hebben haar samen wegge-
bracht. Het was leuk om Berlijn 
te zien en de plaats waar mijn 
zus woont, maar ze is nu wel ver 
uit de buurt.”
“Voor dat ik naar het Mediacolle-
ge ging heb ik op het Clusius ge-

zeten. Dat vond ik minder, want 
ik heb het niet zo met dieren en 
planten. In het vierde jaar liepen 
er bewakers rondom de school. 
Dat vond ik maar niks. Ze doen 
dan net alsof wij ons niet aan de 
regels willen houden. Ze gaan 
er eigenlijk op voorhand van uit 
dat er wel van alles mis zal gaan. 
Alsof we niet zelf verantwoorde-
lijk kunnen zijn voor het oprui-
men van de troep. Dat kunnen 
we best. Het Clusius is gewoon 
een goede school. Laatst hebben 
we nog foto’s zitten kijken uit de 
tijd dat we brugpiepers waren. 
Wat zijn we veranderd. Uiterlijk, 

maar ook hoe we zijn. Da’s wel 
mooi, dat mensen veranderen. 
Goed veranderen bedoel ik na-
tuurlijk.”
“De toekomst? Gewoon goed 
werk en goed verdienen, man 
en kinderen. Ik maak me geen 
zorgen over de toekomst. Maar 
dat zou misschien anders zijn 
als ik geen werk kan krijgen of 
als mijn ouders geen werk zou-
den hebben. Maar dat is niet zo, 
dus ik maak me geen zorgen.” Ik 
vind dat Demi met haar opmer-
king over de bewaking een punt 
heeft.
Ans Pelzer. 

‘Helloween’ en Wotsup op 
zondagmiddag in Bakkerij
Castricum -  Één keer in het jaar 
krijgen alle wezens uit de onder-
wereld de kans om naar boven 
te komen in De Bakkerij. Op 27 
oktober wordt ‘Helloween’ ge-
vierd. Magere Hein arriveert om 
24.00 uur. Aanvang van het feest 
is 21.00 uur, de toegang is gratis. 
Zomaar een Zondagmiddag, een 
nieuw initiatief die de volgende 
dag van start gaat, heeft een op-
treden van Wotsup op het pro-

gramma staan. Wotsup, die ge-
deeltelijk zijn wortels in De Bak-
kerij heeft, is een veelzijdige 
band met een breed repertoire: 
van pop tot barok, van blues tot 
Balkan, van jazz tot Bach. Aan-
vang 14.00 uur. 
De opbrengst van dit program-
ma komt geheel ten goede aan 
de bouw van de zaal achter De 
Bakkerij. Het adres is Dorps-
straat 30. 

Bezoekers dosten zich helemaal uit tijdens Helloween 2011 in De Bak-
kerij.” Foto: Jorinde Reijnierse.

Halloween bij Salsa Planet
Uitgeest - Zaterdag 27 oktober 
begint om 22.00 uur in Club Pla-
net op de Westerwerf 1 in Uit-
geest een bijzonder feest. De 
gasten worden gevraagd in ge-
paste kleding te komen om sa-
men Halloween te vieren, maar 
dan wel chique.
Dansschool Sizzling Salsa geeft 
elke vierde zaterdag van de 
maand feesten in Club Planet 
van Bob’s Party Palace. De edi-

tie van zaterdag 27 oktober staat 
volledig in het teken van Hal-
loween. Op de 300m2 houten 
dansvloer kunnen alle danslief-
hebbers zich helemaal uitleven 
op de swingende klanken die 
dj’s Maik en Kiko de grote zaal 
insturen. Bovendien staat er een 
salsa-dansshow onder leiding 
van Vanessa Mambi op het pro-
gramma. Meer info is te vinden 
op www.sizzlingsalsa.nl.

Castricum - De Castricum-
se Corrien Heeremans-Steeman 
exposeert weer tijdens de Kunst-
10daagse in Bergen bij het Park-
hotel op de Breelaan 19. Cor-
rien is dagelijks aanwezig van 
11.00 uur tot 17.00 uur. De Kunst-
10daagse is een evenement 
waarbij meer dan tweehonderd 
kunstenaars exposeren tot en 
met 28 oktober. Naast beelden-
de kunst staan er op meerdere 
locaties in Bergen muziek- en 
toneelvoorstellingen op het pro-
gramma. 

Corrien exposeert 
bij Kunst10daagse

Nog geen kroonringen
Castricum - Eerst was er een 
door de PvdA in 2010 geïnitieer-
de succesvolle pilot voor het in-
zetten van kroonringen bij het 
inzamelen van plastic afval om 
zwerfafval tegen te gaan. Vervol-
gens werd in 2011 door het col-

lege besloten om kroonringen 
voor de gehele gemeente aan te 
schaffen. Dat schoot niet op, het 
wachten was op het resultaat 
van een onderzoek bij de Huis-
vuilcentrale in Alkmaar. Dit on-
derzoek zou van invloed kunnen 

zijn voor de tijdsduur van het ge-
bruik van de kroonringen. Nu is 
het weer een jaar later en daar-
om heeft de PvdA vragen ge-
steld over de kroonringen aan 
het college. PvdA’er Petra Nord-
holt: “Wij willen weten welke ac-
ties het college tot nu heeft on-
dernomen en wat de resultaten 
zijn. Wij hebben informatie dat 

het aanbod van plastic afval het 
afgelopen jaar is teruggenomen. 
Een van de oorzaken zou kun-
nen zijn dat inwoners een vast 
inzamelpunt bij de clusterplaat-
sen mist om dit afval bij elkaar 
te houden. Met het aanbrengen 
van kroonringen zou deze afval-
stroom weer kunnen aantrek-
ken.” 

Castricum - Zondagmorgen 
heeft de politie in Beverwijk een 
21-jarige Castricummer aange-
houden. De man bleek teveel ge-
dronken te hebben, hij kon zijn 
rijbewijs inleveren en kreeg een 
rijverbod van elf uur.  

Rijbewijs kwijt
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Dierenshow in Clusius

Castricum - Kleindierenvereni-
ging Jong Leven Uitgeest houdt 
het komende weekeinde een 
dierenshow met konijnen, sier-

KWF-actie in Bakkerij 
brengt 655 euro op
Castricum - Op zondag 20 ok-
tober heeft de Bakkerij een in-
zamelactie georganiseerd voor 
het Koningin Wilhelmina Fonds. 
De actie heeft een eindbedrag 
van 655 euro voor de bestrijding 
van kanker opgeleverd. Tijdens 
de dag waren er optredens van 
flamencogitarist Jeff Heijne, Ma-
thijs de Bont, Drie en de Twijfel-

brigade en woordkunstenaars 
brachten gedichten. 
Kunstenaar Thijs van Diepen 
maakte een schilderij met als 
thema meeleven, Lia Kooijman 
van de Stichting Hart voor Borst-
kanker verkocht haar kunst en 
sieraden en daarnaast waren er 
hapjes en drankjes te koop voor 
het goede doel.

De Eerste Castricumse Klimaattop

Castricum - Het groeiende mi-
lieuprobleem staat de laatste ja-
rennadrukkelijk op de interna-
tionale, nationale en regionale 
agenda. Wereldwijd ondervindt 
iedereen de nadelige gevolgen 
van de eigen gemakzucht. Men 
doucht te lang, laat lichten on-
nodig branden en pakt te vaak 
de auto in plaats van de fiets. 

drijf Calorie en het Platform In-
ternationale Samenwerking. Zij 
gaan op de top aan de slag met 
het bedenken van oplossingen. 
De plannen van de verschillen-
de groepen worden naarmate de 
avond vordert steeds gedetail-
leerder en duidelijker uitgewerkt. 

De ideeën moeten wel haalbaar 
zijn en een onafhankelijke vakju-
ry maakt uiteindelijk de winnen-
de oplossing bekend. Dit idee 
wordt zo snel mogelijk binnen 
de regio uitgevoerd, om zo ook 
als kleine regio een steentje bij 
te dragen aan de verbetering van 
het milieu. 

Vanaf 19.00 uur is iedereen wel-
kom om deze klimaattop bij te 
wonen. De bijeenkomst vindt 
plaats op 31 oktober in de au-
la van het Jac. P. Thijsse College. 

Gift voor Dierenduintje
Bakkum - Vrijdag 18 oktober 
werd het Dierenduintje bezocht 
door twee bestuursleden van de 
voormalige bridgeclub Het Stet. 
De club werd in juli dit jaar op-
geheven en na afhandeling van 
de financiële zaken, bleef een 
mooi bedrag over: 1.350 eu-
ro. Besloten werd om het geld 
aan een goed doel te schen-
ken en dat werd ‘t Dierenduin-

tje. Henk Wenning: “Wij hopen 
dat ‘t Dierenduintje nog lang blij-
ven voortbestaan, want jong en 
oud beleeft plezier aan deze fan-
tastische kinderboerderij die op 
vrijwilligers draait en het zonder 
subsidie moet doen.” Op de fo-
to v.l.n.r.: Henk Wenning en Ma-
rijke Rakké van Het Stet en Fred 
Bakker, beheerder van ‘t Dieren-
duintje 

Iedereen zou zich moeten reali-
seren dat zelfs deze kleine din-
gen, meewerken aan de ver-
slechtering van het milieu. Daar-
om slaan het Jac. P. Thijsse Col-
lege, gemeente Castricum, parti-
culiere bedrijven, CALorie en het 
Platform Internationale Samen-
werking de handen ineen om de 
eerste Castricumse Klimaattop te 
organiseren. 
Op deze top wordt niet alleen 
gepraat over het milieu. Na af-
loop is het de bedoeling dat er 
concrete oplossingen naar voren 
komen om de CO2 uitstoot te 
verminderen binnen onze regio. 
Er zijn vijf verschillende groe-
pen aanwezig zijn: 5vwo-leer-
lingen met maatschappijweten-
schappen in hun pakket, verte-
genwoordigers van de gemeente 
Castricum, particuliere bedrijven 
binnen de regio, het energiebe-

Jazz in Bakkum met 
Ben van den Dungen
Bakkum - Zondagmiddag 28 
oktober opent Hotel Borst rond 
15.00 uur de deuren voor het pu-
bliek om vervolgens om 16.00 
uur met het concert te begin-
nen met niemand minder dan 
saxofonist en mulitifunctional 
musicus Ben van Dungen in de 
hoofdrol. Ben zal terzijde worden 
gestaan door het trio Stormvo-
gel. Zij spelen moderne jazz en 
wereldmuziek. 

Al vanaf 1982 treedt Ben van 
den Dungen op als professio-
nele musicus en heeft sindsdien 
meer dan 4500 concerten in zo’n 
60 landen gegeven. Ben geeft 
les aan het Rotterdams conser-
vatorium sinds 1991. Hij geeft 
hoofdvak saxofoon en ensem-
blespel. Hij componeert hoofd-
zakelijk voor zijn eigen groepen 

en de bands waar hij in speelt en 
heeft zo’n tachtig composities op 
zijn naam. 
Zijn muziek werd onder meer 
gebruikt voor het televisiepro-
gramma ‘Keek op de Week’ van 
Van Kooten en De Bie. 

Klassiek gitaarspel bij Iskra
Castricum - In de serie klassie-
ke Monumentconcerten  staan 
dit keer  Johannes Möller en zijn 
echtgenote Laura Fraticelli in de 
spotlight. Naast composities van 
Mertz, Spreafico en anderen met 
soms een duidelijke verwijzing 
naar de tango komen zij ook met 
eigen werk. Johannes Möller 
(Zweden 1981) behaalde zijn Ba-
chelors aan de Royal College of 
Music in Londen waar hij tevens 
compositie studeerde. Hij be-
haalde zijn Masters aan het Ko-
ninklijk Conservatorium en ver-
volgde zijn studie in Tjechië en 
de VS. In 2009 won hij de Euro-
pean Guitar Award voor zijn so-
logitaarcompositie. In 2010 won 
Johannes de meest prestigieuze 
gitaarprijs: de Guitar Foundation 
of America  Competition die hem 
een werelwijd toernee  oplever-
de. Laura Fraticelli studeerde gi-
taar aaan het Conservatorio Al-
berto Ginastera in Buenos Aires, 
aan het Royal College of Music 
in Londen en het Koninklijk Con-
servatorium. Kaartverkoop via 
www.Iskra.nl  of aan de kassa. 
Prijzen  14 euro, Iskra-kortings-
kaart en CJP 12 euro, kinderen 
tot en met 12 jaar 7 euro. Adres: 
Dorpskerk, Dorpsstraat/hoek 
Torenstraat in Castricum, aan-
vangstijd 20.15 uur. 

duiven, cavia’s en (dwerg)hoen-
ders van de leden. 
De tentoonstelling wordt gehou-
den in het Clusius College aan 
de Oranjelaaan 2A in Castricum 
en de openingstijden zijn op za-
terdag  van 10.00 tot 18.00 uur en 
zondag  van 10.00 tot 15.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Voor de kinderen is een knuffel-
hoek ingericht en desgewenst 
kan men advies inwinnen over 
het houden en verzorgen van  
kleindieren. 
Bij de grote tombola zijn fraaie 
prijzen te winnen en in de kof-
fiecorner zijn koffie en andere 
dranken te verkrijgen.
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Uitgeest - Toni en Juliana zijn 
beiden opgegroeid in Transsyl-
vanië in Noordwest Roemenië. 
Een land met prachtige natuur, 
een gevarieerd landschap met 
hoge bergen, heuvels, vlaktes, 
de Donau delta en het strand bij 
de Zwarte Zee.
Nadat hij 5 jaar natuurkunde 
had gestudeerd in Roemenië en 
1 jaar in Frankrijk was geweest 
voor zijn Master, kwam Toni in 
1998 naar Groningen om daar 
aan de Universiteit te promove-
ren. Anderhalf jaar daarvoor was 
hij met Juliana getrouwd, die hij 
kende van de middelbare school. 
Juliana had bedrijfseconomie 
gestudeerd, had een goede baan 
als bedrijfsleidster en verwachtte 
daar carrière te maken. Maar To-
ni kwam terug met de medede-
ling dat hij kansen zag in Neder-
land en zo kwamen ze in Gronin-
gen te wonen. 
Toni: “Aan de Universiteit sprak 
iedereen Engels, dus er was 
geen noodzaak snel Nederlands 
te leren.” Juliana sprak Engels en 
Spaans maar toen ze de Neder-
landse taal hoorde, vroeg ze zich 
wel even af waar ze aan begon-
nen waren, want dit klonk heel 
anders. Juliana lacht: “Als ik bij 
de kassa van een supermarkt 
stond, werden er zóveel vragen 
op mij afgevuurd ‘heeft u een 
flessen bon, wilt u zegeltjes, wilt 
u pinnen’ ik snapte er niets van 
en wilde zo snel mogelijk Neder-
lands leren zodat ik alles zou be-
grijpen.”
Ze volgde anderhalf jaar lang 
dagelijks een cursus Nederlands 
aan de Universiteit en deed 
staatsexamen. Daarna ging ze 
bij ABN AMRO werken.
Juliana: “Ik leerde woorden als 
‘habbekrats en dooddoeners’. 
Gelukkig had ik in Groningen 
buurvrouw Gré die mij veel uit-
legde. We zaten met elkaar te 
praten en toen ik zei ‘kiek daar’ 
was ze helemaal verrukt dat ik 
Gronings dialect sprak.”
Dat de taal niet alleen verschilt 
in klankkleur maar ook in bele-
ving, werd hen snel duidelijk. To-
ni: “gezegdes als; met de billen 
bloot of ik heb honger als een 
paard en mijn vrouw bloedt als 
een rund, zal je bij ons echt niet 
horen.”
In de 6½ jaar Groningen werden 
hun twee dochters Alexandra en 
Carmen geboren. Beide meisjes 
zijn tweetalig opgevoed en zijn 
een prachtige mix van twee cul-
turen. Omdat ze regelmatig naar 
familie in Roemenië gaan, is het 
fijn dat ze met iedereen kunnen 
praten, al is het volgens Juliana 
Roemeens met een Nederlands 
accent.
Na zijn promotie kwam Toni in 
2005 bij Corus werken en in de 
buurt werd naar woonruimte ge-

Uit den verre (5)

Roemeense Juliana en 
Toni in Uitgeest

zocht. Uitgeest lag centraal en 
hun oog viel op de Koog, een 
kindvriendelijke buurt.
Juliana werkt inmiddels in Haar-
lem bij een Belasting administra-
tiekantoor als boekhoudkundig 
medewerker en voelt zich thuis. 
Ze vertelt dat ze voor alles open 
staan en proberen het beste van 
twee werelden te gebruiken in 
hun leven. Dat is ook in de keu-
ken te merken want er wordt zo-
wel boerenkool gegeten als Roe-
meense salades. Toni: “En dan 
vooral de worst bij de boeren-
kool!” 

In Roemenië wordt misschien 
meer van de seizoengroentes 
gebruikt en komt er weinig uit 
pakjes, het meeste wordt vers 
gemaakt en er wordt nog ou-
derwets gewekt in zuur. Juliana: 
“Men let daar erg op smaak en 
houdt niet zo van kant en klaar 
maar wij zijn in de loop der jaren 

praktischer geworden en gebrui-
ken van beide keukens.”
Wekelijks hebben ze contact met 
hun ouders via internet zodat ze 
op de hoogte blijven maar hun 
leven speelt zich hier af. Juliana 
vindt het jammer dat er een ‘ar-
moedig’ beeld bestaat van Roe-
menië. Vooral de tv-beelden van 
mensen op een vuilnisbelt zijn 
niet representatief voor haar 
land.
Juliana: “Ik heb me toen echt af-
gevraagd waar ze dat gefilmd 
hadden, dat was absoluut niet 
het Roemenië dat wij kennen. 
Het zou hetzelfde zijn als kraak-
pandrellen laten zien en zeggen 
dat iedereen zo leeft in Neder-
land.”
“Weet je wat ik ook nooit had ge-
dacht”, besluit Juliana lachend, 
“dat ik met twee kinderen op de 
fiets zou zitten, je bent een ka-
mikaze als je dat in Roemenië 
doet.” (Monique Teeling)

De Roemeense familie die neergestreken is in Uitgeest met van links 
naar rechts Juliana, de kinderen Alexandra en Carmen en Toni

Toneelgroep ‘Jong Talent’
Uitgeest - Na het succesvol ver-
lopen vorige seizoen, met schit-
terende uitvoering in maart, be-
gint toneelgroep ‘Jong Talent’ 
bij speeltuin Kindervreugd op 
woensdag 31 oktober weer met 
de lessen. In twee verschillen-
de groepen oefenen zij een leuk 
toneelstuk. De eerste groep im-
proviseert vooral erg veel. Bij de 
tweede groep, voor kinderen van 
11 tot 15 jaar, ligt het accent op 
het leren inleven in de rol. 
Bij de eerste bijeenkomst, op de 
woensdag na de herfstvakantie, 

leren de kinderen elkaar kennen 
en worden ze verdeeld over de 
groepen. Iedereen die het leuk 
lijkt om toneel te spelen is van-
af 19.00 uur welkom in het club-
gebouw van de speeltuin aan de 
Middelweg 108-110 in Uitgeest. 
Om je alvast aan te melden kun 
je terecht bij Gerda Pie op tele-
foonnummer 0251-313410. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Honden uitlaten…..
Uitgeest - Zoals veel honden-
bezitters loop ik menig rond-
je in (en buiten) het dorp. Hier-
van genieten de hond en ik, tij-
dens deze wandelingen kom ik 
veel andere wandelaars tegen 
(met of zonder hond) die het 
ook fijn vinden om even in be-
weging te zijn.
Vanavond kwamen mij twee 
mensen tegemoet en zoals va-
ker ben ik dan gewend om even 
gedag te zeggen. Deze me-
vrouw wilde ook iets zeggen: 
“Kijk, daar heb je ook zo’n me-
vrouw die zeker geen zakjes 
mee heeft”. Waarop ik even per-
plex stond, ik had wel zeker zak-
jes bij me (in mijn jaszak) en bo-
vendien heb ik de hondenpoep 
altijd opgeruimd. 
Thuis gekomen vraagt mijn zoon 
(die overigens de hondenpoep 
ook altijd opruimt net zoals mijn 
andere kinderen) zich af waar ik 
me druk om maak, volgens hem 

moet ik er gewoon om lachen. 
En ja, wat is dan mijn probleem? 
Ik vind het jammer dat deze me-
vrouw zo’n vooroordeel heeft 
en dat meteen ook uitspreekt. 
De plastic zakjes in mijn jaszak 
worden echt wel gebruikt! Ook 
ik vind het smerig als ik in (an-
dermans) hondenpoep trap.
Het beeld wat tegenwoordig ge-
schetst wordt van hondenbezit-
ters, is alsof ze erop uit zijn om 
andere mensen tot last te zijn, ik 
zie echter heel veel mensen die 
het echt wel opruimen.

Mijn grootste punt is misschien 
ook wel dat het zo fijn zou zijn 
als wij mensen elkaar posi-
tief zouden benaderen, aardig 
zijn voor elkaar, het lijkt zo sim-
pel…………… zullen wij als 
volwassenen daar eens mee be-
ginnen?

P. Bijman
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Uitgeest - Gedurende een klei-
ne drie weken is er op basis-
school De Vrijburg enthousi-
ast en intensief gewerkt rond 
het thema van de kinderboe-
kenweek: “Hallo wereld!”.  Zo-
als men al enige jaren gewend 
is, is het thema van de kinder-
boekenweek op deze school al-
tijd schoolbreed. Op de afslui-
tende dag is er  een boekenbal 
en ’s avonds is iedereen welkom 
op de tentoonstelling, waar men 
kan zien wat de kinderen zoal 
hebben geleerd, gemaakt en be-
leefd. Dat was dit jaar weer de 
moeite waard,
want aan de hand van dit the-
ma ging men op ontdekkings-
reis naar verschillende lan-
den en maakten de leerlin-
gen kennis met andere cul-
turen. Tijdens het boeken-
bal streed de winnende vertel-
ler en voorlezer uit elke groep 
voor de titel “Vertelkampioen!”of 
“Voorleeskampioen!”van 2012. 
Ook was er voor het best ge-

Op basisschool de Vrijburg

Geslaagde afsluiting 
kinderboekenweek

schreven verhaal per groep een 
zilveren griffel en voor de mooi-
ste illustratie uit elke groep een 
zilveren penseel, waaruit een 
heuse jury de moeilijke taak had 
de gegadigde te kiezen die in 
aanmerking kwam voor de enige 
echte gouden griffel of penseel!
’s Avonds mochten de vertel- 

en de voorleeskampioen nog 
één maal hun kunsten vertonen 
voor een groot publiek in de au-
la van de school. In de speelzaal 
presenteerden de leerlingen uit 
groep 6 bruisende dansen, af-
komstig uit allerlei landen! Ook 
op andere plekken binnen het 
gebouw was van alles te zien, te 
beleven en ook te proeven, want 
elk land kent zijn eigen lekkernij-
en!  Tevens was er de mogelijk-
heid om de mooiste en nieuwste 
kinderboeken te bekijken en te 
kopen, doordat er een 
boekverkoper aanwezig was met 
een geweldig assortiment! De 
gouden griffel was dit jaar voor 
Aidan van Breemen en de gou-
den penseel mocht Jody Forster 
in ontvangst nemen. De vertel-
kampioen werd Dylan Starreveld 
en Luuk Putter was dit jaar de 
echte voorleeskampioen!
De Vrijburg kijkt alweer uit naar 
de volgende kinderboekenweek, 
met weer een heel nieuw thema 
en dús een nieuwe uitdaging!    

Nacht van de Nacht op zaterdag 27 oktober
Uitgeest - Zaterdag 27 okto-
ber is de zevende editie van de 
Nacht van de Nacht. Gemeenten 
in het hele land doven die avond 
en nacht op allerlei plaatsen de 
verlichting. Daarnaast is er een 
groot scala aan nachtactiviteiten 
voor jong en oud.
De Nacht van de Nacht is be-
doeld om aandacht te vragen 
voor de schoonheid en de func-

tie van duisternis. Die staat meer 
en meer onder druk door toene-
mende verlichting.

Diverse gemeenten doven in de 
nacht van 27 oktober de lichten 
van gemeentehuizen, kerktorens 
en openbare gebouwen. Wet-
houder van Milieu Piet Linnartz 
heeft bepaald dat in Uitgeest de 
verlichting van de protestant-

se kerk aan de Castricummer-
weg gedoofd blijft. Ook die van 
de rooms-katholieke kerk aan 
de Langebuurt zal niet branden. 
Verder roept hij Uitgeester on-
dernemers op om, waar moge-
lijk, dat voorbeeld te volgen.

Meer over activiteiten in Uitgeest 
en de regio op www.nachtvan-
denacht.nl.

Donateuravond Stichting 
Alkmaardermeeromgeving
Regio - Tijdens de jaarlijkse 
avond voor donateurs en be-
langstellenden van de Stichting 
Alkmaardermeeromgeving staat 
het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer op 7 november cen-
traal. De avond wordt gehou-
den in ‘t Achterom, Kerklaan 20 
in Akersloot. Sprekers zijn: Arjan 
Postma, tot voor kort boswachter 
bij het Landschap Noord-Hol-
land, bekend van het program-
ma Natuurlijk Noord-Holland 
van RTV Noord-Holland en Emil 
Kuijs, ecoloog en maker van na-
tuurfilms (Kuijs Natuur Beeld en 
Beleving).
Iedereen is van harte welkom op 
woensdag 7 november 2012 in 
Het Achterom in Akersloot. Aan-
vang 20.00 uur, de zaal is ge-
opend vanaf 19.30 uur en de toe-
gang is gratis. Deze avond wordt 
georganiseerd door de afdeling 

Akersloot van de Stichting tot 
behoud van natuurlijke en cul-
tuurhistorische waarden in de 
Alkmaardermeeromgeving. 
In het programma zal het Alk-
maarder- en Uitgeestermeer 
een centrale plaats innemen. 
Er is veel onrust ontstaan over 
de baggerstort in het meer en 
de stichting heeft haar bezwa-
ren nadrukkelijk naar voren ge-
bracht bij de gemeente, het 
hoogheemraadschap en de pro-
vincie. Op deze avond wordt er 
geen actie gevoerd, maar zul-
len juist de mooie kanten van het 
meer en omliggende gebieden 
uitgebreid worden belicht. Beide 
sprekers kunnen als geen ander 
over de bijzondere kwaliteiten 
van het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer vertellen en het belooft 
dan ook een bijzondere avond te 
worden.

In elk jaargetijde, dus ook in de herfst, is het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer een bijzonder meer dat goed beheerd moet worden

Pupillenscheidsrechters- 
cursus bij FC Uitgeest
Uitgeest - De scheidsrechters 
zijn belangrijk bij het uitoefenen 
van de sport. Zij maken het me-
de mogelijk dat voetballers en 
voetbalsters op een sportieve en 
eerlijke manier hun wedstrijden 
kunnen spelen.
FC Uitgeest is trots op haar korps 
scheidsrechters. Zij zijn degenen 
die de wedstrijdsport mede mo-
gelijk maken. Gelukkig zijn er al 
veel scheidsrechters, maar nog 
niet voldoende. Scheidsrechter 
zijn is uitdagend en leuk!
Koen Ruiter en Peter de Groot 
hebben wederom het initiatief 
genomen om een Cursus Pupil-
lenscheidsrechter bij FC Uitgeest 
te organiseren. 16 Jeugdspelers 
hebben zich hiervoor aange-
meld en op donderdag 25 okto-
ber wordt deze gehouden op de 
sportvelden bij FC Uitgeest.
Naast 12 jeugdleden van FC 
Uitgeest zijn er ook 4 jeugdle-
den van de voetbalvereniging de 

Kennemers die deelnemen aan 
deze cursus.
Deze cursusdag begint om 10.00 
uur en zal worden afgesloten om 
16.30 uur met de uitreiking van 
de diploma’s in het clubhuis van 
FC Uitgeest.
Ouders, opa’s en oma’s, vrien-
den en vriendinnen zijn vanaf 
14.00 uur welkom om te kijken 
en om de diploma uitreiking bij 
te wonen.

Klaverjassen 
Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 26 oktober is 
er weer klaverjassen in de kanti-
ne van korfbalvereniging Storm-
vogels. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen met klaverjassen 
en de loterij. De aanvang is om 
20.00 uur. De kantine is gelegen 
aan de Niesvenstraat.
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Wethouder onthult 
campagnebord 
Uitgeest - Wethouder milieu en 
verkeer Piet Linnartz heeft aan 
de Geesterweg in Uitgeest het 
eerste campagnebord onthuld 
van het programma IJmond Be-
reikbaar. Een tweede bord staat 
op de N203 nabij de kruising 
met de Geesterweg. Uitgeest 
heeft daarmee de primeur in de 
IJmond.

IJmond Bereikbaar is een sa-
menwerkingsverband tussen 
het georganiseerde bedrijfsle-
ven en de wegbeheerders van de 
IJmond-gemeenten (Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest). 
Samen wordt hard gewerkt om 
de IJmond bereikbaar te hou-
den. Twee concrete producten 
die al zijn ingezet zijn de IJmond 
Bereikbaar Pas en de mobili-
teitsscan. Met de pas kunnen 
werknemers zeer voordelig rei-
zen binnen de IJmond. De mo-
biliteitsscan geeft bedrijven ad-
vies over hun huidige beleid. De 
website www.ijmondbereikbaar.
nl geeft verder actuele verkeers-
informatie.

Er zijn in totaal zes verschillen-
de beelden ontwikkeld die alle-
maal een onderdeel van het pro-
gramma IJmond Bereikbaar be-
lichten. De twee thema’s in Uit-
geest ‘Reizen zonder vervuiling’ 
en ‘Reizen zonder parkeerpro-
blemen’ geven invulling aan een 
andere manier van reizen, waar-

door het wegennet wordt ontlast 
en parkeerproblemen tot de ver-
leden tijd horen. Beide alterna-
tieven hebben een positief effect 
op gezondheid en milieu.
Uit onderzoek is gebleken dat 
bijna driekwart van de inwoners 
voor kleine ritjes (minder dan 10 
km) de auto neemt. Gevolg is dat 
1/5 van de inwoners dagelijks in 
de file staat. Dit probleem kan 
eenvoudig worden opgelost door 
de auto af te wisselen met open-
baar vervoer of fiets.

Met de IJmond Bereikbaar Pas 
reist u heel voordelig naar uw 
werk. En u kunt op vertoon van 
deze pas ook nog gratis ge-
bruik maken van de OV-fiets in 
heel Nederland. IJmond Bereik-
baar maakt zich overigens sterk 
voor meer fietspaden in de he-
le IJmond.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
B.P. Kortbeek, 78 jaar

Ondertrouw
F.W.H.G. Liefting en G.A. Roose
M.W. Deijkers en L.S. de Jager 

Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - Gespeeld werd de 
laatste avond van de eerste pe-
riode. Zoals gebruikelijk vindt 
er dan promotie en degrada-
tie plaats. Wim de Wildt en Ed 
de Ruyter, sinds afgelopen sep-
tember een nieuw koppel, won-
nen niet alleen de dagprijs, maar 
streken ook de periodewinst op 
in de B-lijn. Volgende week mo-
gen zij hun niet geringe krach-
ten inzetten in de A-lijn en dat 
is toch andere koek! In hun kiel-
zog gaan ook de Wijkers naar de 
A-lijn. Cees Davidson en Frank 
Rentenaar (soms met invallers 
spelend) zijn een seizoen afwe-
zig geweest, maar met hun bui-
ten-Uitgeesterse methoden rei-
ken zij toch weer hoog. In de C-
lijn zien we een mooi over-all ge-
middelde van ruim 60% van An-
nie Bleeker en Ina Woerden. Zij 
gaan daarmee vanaf volgende 
week de B-lijn onveilig maken. 
In de D-lijn scoorden de heren 
Floor Twisk en Theo Vijn alle 6 
avonden ruim boven de 50% en 
dwongen daarmee op regelmati-
ge wijze promotie af. En in de E-
lijn lieten Ineke en Martin Pabon 
de laatste avond een steekje val-
len, maar ze hielden genoeg 
procentjes over om de periode-
titel en daarmee promotie veilig 
te stellen. 
Alle degradanten wensen wij 
de volgende periode méér suc-
ces. Je moet maar zo denken: 
er is meer dan bridge! En al-
le nog niet genoemde promo-
vendi wensen wij sterkte: ener-
zijds wil je natuurlijk graag pro-
moveren, maar anderzijds, vanaf 
volgende week elk tafeltje tegen 
fanatieke, geconcentreerde en 
daardoor schijnbaar ongezellige 
tegenstanders kaarten, dat lijkt 
niet aanlokkelijk.
Hieronder ziet u de avondwin-
naars van afgelopen woensdag.
En, zult u zeggen, hoe zit het in 
de A-lijn? In de A-lijn winnen 
Klaas de Groot en Peter Kos-
sen met een formidabele 73% 
de laatste avond, en ze winnen 

tevens de periodeprijs met een 
magistraal gemiddelde van ruim 
61%. Dat zijn zulke hoge sco-
res dat het niet zou verbazen als 
er parallellen worden getrokken 
met de Armstrong-zaak in het 
wielrennen. Hoe is het mogelijk 
dat zij dat flikken? Zijn er lijntjes 
te vinden naar dokter Miche-
le Ferrari? Doen zij nog wat an-
ders in de thee dan twee klontjes 
suiker? Malligheid natuurlijk, dat 
zijn slechts naijverige gedach-
tenspinsels van een middelmatig 
presterende stukjesschrijver. He-
ren, van harte proficiat met die 
mooie score.

De uitslagen:

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Peter 

Kossen 73,75%, 2 Aad Visbeen-
Simon Wijte 55,00%, 3 Hans Wij-
te-Paul Wijte 53,33%.
B-lijn: 1 Wim de Wildt-Ed de 
Ruyter 58,75%, 2 Cees Davidson-
Jac Sintenie 56,67%, 3 Nelleke 
vd Kraats-Joke Mooy, 55,42%.
C-lijn: 1 Ria Admiraal-Wout Ad-
miraal 56,25%, 2 Thea Aben-
Marry Zwaan 55,21%, 3 André 
Hermans-Bert vd Pol 55,00%.
D-lijn: 1 Truus v Fulpen-Wil vd 
Pol 61,25%, 2/3 Margreet Kies-
Roland Kiès 57,92%, 2/3 Ma-
rianne de Groot-Hans Kollerie 
57,92%. 
E-lijn: 1 Nel v Bergen-Wies de 
Wit 62,50%, 2 Hans Bruinsma-
Loes Apeldoorn 61,98%, 3 Ti-
neke Ruys-Riny v Wijk, 53,13%. 
(Paul Wijte)

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

ZE ZIJN ER WEER !!!!!
Onze Oudhollandse taaitaaimoppen zijn lekker én gezond……

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Kijk in de winkel voor leuke Halloween producten !!
www.bakkerijputter.nl

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

OUDHOLLANDSE HONING 
TAAI MOPPEN
300 gram ! van € 3,75 nu per zak € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

ROOMBOTER AMANDEL STAAF
lekker joh....  
 van € 4,75 voor € 3,95 !!
(gratis bij 2 volle spaarkaarten)

Middelweg 89 • Uitgeest
Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

Varkens Cordon Bleu
 4 halen 3 betalen
Kipsteaks
 4 voor 6,00
Paardenbistrobiefstuk
 100 gram 1,60 
Livar schouderham
 100 gram 1,70 
Parmaham
 100 gram 3,95 
Smul kipsalade
 150 gram halen 100 gram betalen
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Burgemeester heeft leidende rol
Rampenbestrijding 
goed georganiseerd
Uitgeest - Een ramp of incident 
komt altijd onverwachts. Snel 
beschikken over de juiste infor-
matie is van levensbelang. Dat 
de informatie en communicatie 
bij een crisisbeheersing nogal 
eens te kort schiet, is al menig-
maal gebleken. Na onder meer 
de crisissituatie bij de vuurwer-
kramp in Enschede is het coör-
dinerende netwerk sterk verbe-
terd. Voor een leek is het inge-
wikkeld, maar een feit is wel, dat 
bij een ramp of incident al die-
genen die nodig zijn onmiddel-
lijk kunnen worden opgeroepen.  
Burgemeester Mieke Baltus is 
volledig voorbereid op haar taak. 
Zij heeft het opperbevel bij de 
bestrijding van een ramp in haar 
dorp of elders in de regio.  

Omdat niets onmogelijk is, is het 
voor de Uitgeesters prettig om te 
weten hoe er constant aan hun 
veiligheid wordt gewerkt. In de 
gemeente Uitgeest zijn burge-
meester Mieke Baltus, de ge-
meentesecretaris Trudy van den 
Broek, de adviseur openbare or-
de en veiligheid en nog diver-
se anderen, zoals vier mensen 
in het Team Bevolkingszorg en 
onder meer extra verslagleggers 
en facilitaire medewerkers inzet-
baar bij een eventuele ramp. Ter 
voorbereiding zijn er constant 
oefeningen en cursussen, ge-
organiseerd door de Veiligheids 
Regio Kennemerland. De bur-

gemeester speelde onlangs nog  
een belangrijke rol bij een simu-
latieramp.

De hulpdiensten
Bij een ramp treden eerst de 
hulpdiensten: politie, brandweer 
en de ambulancedienst in wer-
king. Daarnaast is de Genees-
kundige Hulpverlenings Orga-
nisatie in de Regio (GHOR) ver-
antwoordelijk voor de coördina-
tie van alle geneeskundige hulp-
verlening bij de ramp: artsen en 
ziekenhuizen bijvoorbeeld. Bij 
een grote ramp in de eigen ge-
meente neemt de burgemeester 
plaats in het regionaal beleids-
team. Dat is wanneer er sprake is 
van een bedreiging van het wel-
zijn van (grote groepen van) de 
bevolking en bestuurlijke coör-
dinatie of besluitvorming nood-
zakelijk is.  Burgemeester Mieke 
Baltus deed dit jaar aan verschil-
lende oefeningen van het be-
leidsteam mee. De laatste keer, 
dat zij in actie moest komen was 
bij de brand in het buurthuis De 
Mel in Velsen-Noord, die uitbrak 
in de eerste uurtjes van het nieu-
we jaar 2012.  Bij een ramp moet 
men zich in Haarlem melden. Als 
de melding van een ramp door-
komt, treedt er een kanonnade 
van telefoontjes in werking. De 
bel rinkelt onder meer bij de ad-
viseur openbare orde en veilig-
heid, bij Mieke Baltus en bij Tru-
dy van den Broek.  

GRIP 1 tot en met 4
De verschillende hulpdiensten in 
Nederland: brandweer, politie en 
ambulance alsmede de GHOR 
werken met de GRIP-begrippen. 
GRIP is de afkorting voor Geco-
ordineerde Regionale Incidents 
Procedures. Naar aanleiding van 
het effect van een ramp werkt 
men met vier fases. Bij GRIP 1 
betreft het een incident met be-
perkte afmetingen, een kleine 
brand in een verzorgingshuis 
bijvoorbeeld. De politie, brand-
weer en de GHOR alsmede af-
gevaardigden van de gemeente 
komen na oproep samen in het 
Commando Plaats Incident (Co-
PI) en wel op de plaats van de 
ramp zelf. 

Als een ongeval een effect heeft 
op het gebied om het incident 
heen (GRIP 2) wordt er een 
Operationeel Team (OT) inge-
steld met een Operationeel Lei-
der (OT). Bij een grote brand kan 
bijvoorbeeld de politie de OT le-
veren of  bij een ordeverstoring 
de GHOR. Ook komt het Regio-
naal Operationeel Team bijeen. 
Dit team bestaat uit functiona-
rissen van de verschillende hulp-
diensten. Bij GRIP 3 ondervindt 
een groter gebied de gevolgen, 
bijvoorbeeld een deel van de ge-
meente. Bedreiging en derhal-
ve het welzijn van grote groepen 
van de bevolking maken actie 
noodzakelijk. De burgemeester 
van de getroffen gemeente gaat 
naar de Zijlweg in Haarlem. Het 
beleidsteam wordt opgeroepen. 
Het beleidsteam is belast met 
het bestuurlijk en beleidsmatig 
leiding geven aan de activiteiten 
voor de bestrijding van een ramp 
of crisis. Is de ramp begonnen in 
Uitgeest, dan is burgemeester 
Mieke Baltus de voorzitter van 
het beleidsteam.

Is bij GRIP 4 de gemeentegrens 
overschreden, dan komt het be-
leidsteam onder leiding te staan 
van de voorzitter van de VRK 
(Veiligheids Regio Kennemer-
land). In de nieuwe interge-
meentelijke crisisorganisatie, die 
per 1 mei 2012 formeel van start 
is gegaan behoeven er regionaal 
nog maar 300 medewerkers van 
de verschillende gemeenten te 
worden opgeleid. Deze 300 me-
dewerkers worden binnen el-
ke gemeente in Kennemerland 
ingezet bij een ramp of crisis.  
(Marga Wiersma)    

Scheepsbrand in Velsen-Noord

Benefit-wijnproeverij 
brengt 700 euro op
Uitgeest - Op 12 oktober be-
zochten ruim 50 personen de 
wijnproeverij van de Werkgroep
Ontwikkelings Samenwerking 
Uitgeest (WOSU) in de Dorps-
kerk aan de Castricummerweg. 
Zij kregen tijdens het proeven 
van de 9 wijnen een deskundige 
toelichting van Jur Vreeburg van 
de gelijknamige slijterij.
Ook genoten zij van de diverse 
soorten kaas, van zacht tot pit-
tig, goed passend bij de heerlij-
ke biologische wijnen. De avond 
werd verder opgeluisterd met 
fraai harpspel van Maartje Bos, 
de stuwende kracht achter de 

Stichting Partnership Ghana. De 
opbrengst van de avond, ruim 
700 euro, is geheel voor de pro-
jecten van deze Stichting. Door 
deze projecten krijgen vrouwen, 
jongeren en kinderen kansen 
geboden hun talenten te ont-
wikkelen (zie ook www.partner-
shipghana.com).

Ook u kunt  de projecten on-
dersteunen via rekeningnumer 
1984.69.934 ten name van Stich-
ting Partnership Ghana. De WO-
SU wil graag iedereen bedan-
ken die deze avond tot een suc-
ces maakte!

Nacht van de Nacht in 
Fort aan Den Ham
Uitgeest - Op zaterdag 27 ok-
tober is het de landelijke Nacht 
van de Nacht. Het geheimzinni-
ge Fort aan Den Ham, Busch en 
Dam 13, op de grens van Krom-
menie en Uitgeest, is dan open 
van 19 tot 22 uur.
U kunt het fort, verlicht door 
schaarse olielampen, bezoeken 
en een gevoel krijgen van het le-
ven in het fort bij nacht en ontij.
Het is spannend. Voor mensen 
die van spellen houden wordt 
een detectivespel georgani-
seerd. Puzzel mee en ontrafel de 
vermissing van de geheime ........  
van Doctor Shifobra. 
Schimmen van soldaten en an-

dere wezens uit het verleden van 
het fort helpen u daarbij. Ande-
ren proberen u in het verderf te 
storten. Kijk uit en stop de snode 
plannen van de Doctor.
Op de hele uren (19, 20, 21 uur) 
start een nieuwe speurtocht. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.
Het avontuur wordt georgani-
seerd door Scoutinggroep De 
Geuzen uit Alkmaar met mede-
werking van de fortvrijwilligers.
Informatie over het fort is te vin-
den op www.fortaandenham.nl.
Het fort is ook nog op zondag 28 
oktober geopend tussen 11 tot 
16 uur. De laatste open zondag 
van 2012. (foto: F. Braaksma)

Communicatieweg 
langdurig gesloten
Regio - De Communicatieweg 
tussen Heemskerk en Assendelft 
is tot en met februari 2013 afge-
sloten voor doorgaand gemoto-
riseerd verkeer. Bewoners die in 
het gestremde deel wonen kun-
nen hun woning normaal blijven 
bereiken. 
Hulpdiensten houden gewoon 
toegang. Ook fietsverkeer is mo-
gelijk en de Heemskerkse Golf-
club blijft bereikbaar.

De afsluiting is nodig vanwe-
ge werkzaamheden aan de wa-
terleiding, in opdracht van het 
PWN. 
Het werk vindt in fasen plaats op 
wegvakken tussen de Hoogedijk 
in Uitgeest en de Dorpsstraat 
van Assendelft.

Verkeer wordt omgeleid met bor-
den, onder meer via de provinci-
ale weg N203.  

Workshop
Uitgeest - Op zaterdag 27 
oktober is er van 14.00 tot 
16.00 uur een workshop voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar bij 
Kindervreugd. Deze keer kun-
nen de kinderen een sleutel-
hanger van pixels maken. Wat 
dit precies inhoudt, zie je op 
de dag zelf. Leden van de 
speeltuin kunnen gratis naar 
binnen, aan niet leden vraagt 
men 2 euro. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op www.
speeltuinuitgeest.nl.
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Meisjes MHCU B1 
nemen koppositie over
Uitgeest - Zaterdag moesten 
de meiden van hockeyclub Uit-
geest de wedstrijd uitspelen te-
gen koploper Hisalis MB1. De 
week ervoor was de wedstrijd na 
30 minuten, door hevige regen-
val, stilgelegd. Tijdens die eerste 
30 minuten was Uitgeest al zeer 
sterk uit de startblokken geko-
men wat resulteerde in een zeer 
verdiende 4-1 voorsprong. Niet 
voor niets dat de coaches van 
Hisalis aanstuurden op uitstel. 
Hisalis had aan een gelijkspel 
voldoende om de kop te behou-
den. Uitgeest moest winnen an-
ders restte slechts de derde plek 
en dat was zeker niet voldoen-
de voor promotie naar de eerste 
klasse.
Hisalis hervatte afgelopen za-
terdag de wedstrijd met nieu-
we moed en zorgde direct voor 
veel druk op de Uitgeester ver-
dediging. Het rustsignaal, dat al 
na 5 minuten klonk, was dan ook 
prettig voor Uitgeest om toch 

even wakker te worden.
Na de rust ging Hisalis door met 
jagen op de bal en met felle aan-
vallen, wat resulteerde in een 
aantal strafcorners. 
Na 10 minuten zorgde dit uitein-
delijk ook voor een terechte goal 
(4-2) voor Hisalis. Daarna was 
het toch Uitgeest die de wed-
strijd naar zich toetrok en even-
eens een strafcorner verzilver-
de. Dat doelpunt was een enor-
me domper voor de dames uit 
Hillegom. Nu nam Uitgeest de 
controle over de wedstrijd en via 
twee snelle uitvallen werd er nog 
twee maal op prachtige wijze ge-
scoord. Daarna kon Hisalis nog 
slechts 1 keer tegenscoren wat 
resulteerde in de einduitslag van 
7-3. Met dit fantastische resul-
taat heeft Uitgeest de kop over-
genomen in de poule van de 2e 
klasse A, en mag verwacht wor-
den dat na de herfstvakantie ver-
der gespeeld zal worden in de 
eerste klasse.

Unitas laat u bewegen!
Uitgeest - Al jaren verzorgt 
gymnastiekvereniging Unitas als 
pecialisatie  bewegingslessen 
voor ouderen en omdat bewe-
gen zo belangrijk is willen zij dit 
graag onder de aandacht bren-
gen. Bewegen is zeer belangrijk, 
ook voor ouderen. 
In de lessen wordt gewerkt aan 
evenwicht, lenigheid, kracht en 
voor een ieder op eigen niveau. 
Ook is er ruimte voor spel- en 
coördinatie-oefeningen. Dit al-
les komt het gehele welzijn ten 
goede.

Op woensdagmorgen 7 novem-
ber wordt er om 10:30 uur een 
demonstratie les gegeven in de 
wooncentrum Slimp in Uitgeest. 
Men nodigt u uit om te komen 
kijken en/of meedoen. Voor een 
proefles bent u iedere woensdag 
welkom om 9:30 uur in De Klop 
aan de Langebuurt in Uitgeest 
[naast de katholieke kerk].

De lessen worden verzorgd door 
Joke Zwikker, MBvO-docen-
te sinds 1992. Voor informatie: 
0251-310370.

Snelheids-
controle N203
Uitgeest - De verkeerspolitie 
heeft maandag tussen 14.00 en 
16.00 uur een laserguncontrole 
gehouden op de N203. Tijdens 
de controle op deze ongevals-
weg werden 10 extreme hard-
rijders uit het verkeer gehaald. 

Behalve voor de hoge snelheid, 
werden ook boetes uitgeschre-
ven voor het rijden over de door-
getrokken streep en het niet 
kunnen tonen van het rijbewijs. 

De N203 is een van die loca-
ties waar de verkeerspolitie re-
gematig controleert, omdat er 
door hardrijden letselongevallen 
plaatsvinden.

Inbrekers 
gestoord in 
hun werk
Uitgeest - Vorige week woens-
dagnacht omstreeks 03.30 uur 
hoorde een getuige glasgerin-
kel nabij het station Uitgeest. 
Vervolgens zag hij twee jongens 
door een kapotte ruit de Kiosk 
verlaten. De getuige belde de 
politie die in de omgeving twee 
jongens aanhield die aan het op-
gegeven signalement voldeden.
De 15-jarige jongen uit Heerhu-
gowaard en een 18-jarige jon-
gen uit Zaandijk werden ingeslo-
ten voor verhoor. De spoorweg-
politie onderzoekt de zaak.

Mantelzorg-
compliment
Uitgeest - Bent u mantelzorger? 
Bent u dus iemand die langdu-
rig en onbetaald zorgt voor een 
chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende partner, ouder, 
kind, familielid, vriend of kennis? 
Dan kunt u in aanmerking ko-
men voor een mantelzorgcom-
pliment. Dat is een bedrag van 
200 euro, aan te vragen via de 
Sociale Verzekeringsbank. Meer 
informatie staat op de website 
www.mezzo.nl.
Omstreeks 10 november, de Dag 
van de Mantelzorg, betaalt de 
SVB de eerste mantelzorgcom-
plimenten uit.

Ophaaldag 
plastic afval
Uitgeest - Vrijdag 26 oktober 
wordt in heel Uitgeest het plastic 
afval weer ingezameld. De zak-
ken dienen voor 07.00 uur ’s mor-
gens te worden aangeboden, op 
de vaste plaatsen voor de afval-
containers.

Handicap.nl
Uitgeest - Handicap.nl heeft 
van 10 tot en met 16 juni een 
collecte gehouden in Uit-
geest. De netto opbrengst 
was 1.306,31 euro.

Zaterdag 27 oktober pupillen:
Uitgeest D1-Velsen D1 11:30
Uitgeest D2-HSV D2 09:45
Uitgeest D3-Purmersteijn D5 13:00
Uitgeest D4-Kolping Boys D6 10:15
Uitgeest D5-Meervogels 31 D3 11:30
Castricum D5-Uitgeest D6 11:00
Koedijk D8-Uitgeest D7 08:45
Rijp (de) E1-Uitgeest E2 09:00
Uitgeest E3-Castricum E3 10:15
Castricum E4-Uitgeest E4 10:00
Reiger Boys E11-Uitgeest E5 10:55
Uitgeest E6-Koedijk E7 10:15
Jong Holland E6-Uitgeest E7 08:45
Koedijk E9-Uitgeest E8 08:45
Uitgeest E9-HSV E8 10:15
Uitgeest E10-Foresters de E9 10:15
Uitgeest E11-ODIN 59 E9 11:30
Uitgeest F1-DSS F1 09:00
Assendelft F2-Uitgeest F2 09:00
AFC 34 F2-Uitgeest F3 09:00
Meervogels 31 F2-Uitgeest F5 09:00
Uitgeest F6-Zeevogels F3 11:30
Uitgeest F7-SSV F1 09:00
Uitgeest F8-Egmondia F2 09:00
Uitgeest F9-LSVV F9 09:00
Uitgeest MP1-Egmondia MP2 09:00
Junioren:
Uitgeest B1-IJsselmeervogels B1 14:45
Graftdijk B1-Uitgeest B2 11:30
Limmen B2-Uitgeest B3 11:00
Uitgeest B4-KSV B2 13:00
Uitgeest B5-KSV B3 14:30

Zaanlandia C1-Uitgeest C1 11:30
Uitgeest C2-Meervogels 31 C2 14:30
KFC C2-Uitgeest C3 10:15
Uitgeest C4-Fortuna Wormerv. C6 14:45
Uitgeest C5-Graftdijk C1 12:45
Rijp (de) C4-Uitgeest C6 14:30
G-team:
Dindua G1-Uitgeest G1 14:30
Bloemendaal G1-Uitgeest G2 14:00
Meisjes: 
Uitgeest MB1-Zaandijk MB1 14:45
Berdos MC1-Uitgeest MC1 12:30

Zondag 28 oktober senioren: 
Uitgeest 1-DWV 1 14:00
Kennemers 2-Uitgeest 2 11:00
Uitgeest 3-DEM 3 10:30
Foresters de 5-Uitgeest 4 14:00
Castricum 3-Uitgeest 5 11:00
Uitgeest 6-Spartanen 4 13:30
Uitgeest 7-Hercules Zaandam sc 7 10:30
LSVV 7-Uitgeest 8 12:00
Uitgeest 9-Vrone 6 12:45
Uitgeest 10-Egmondia 3 13:30
Uitgeest 11-Vitesse 22 10 10:30
Uitgeest 12-Velsenoord 5 10:30
Kolping Boys 11-Uitgeest 13 14:00
Junioren: 
Uitgeest A1-OFC A1 11:00
SEW A1-Uitgeest A2 12:00
Uitgeest A3-Con Zelo A1 13:30
Meisjes:
Zwanenburg MA1-Uitgeest MA1 11:00

Kathenka Woudenberg 
met voorstelling Narciss
Heemskerk - Gerardjan Rijn-
ders heeft zich voor Narciss la-
ten inspireren door de brieven 
die Kathenka Woudenberg aan 
hem heeft geschreven over haar 
familiegeschiedenis. Zo is een op 
feiten en fictie gebaseerd stuk 
ontstaan dat terug reikt tot aan 
de Tweede Wereldoorlog. Speci-
aal voor Kathenka Woudenberg 
schreef Gerardjan Rijnders een 
woedende, gedreven, maar ook 
geestige tekst. Over de liefste 
en mooiste man ter wereld, een 
man vol begrip én een model-

leerling van Hitlers eliteschool. 
En over de dochter van deze aar-
dige man die wel duizend keer 
‘Heil Hitler’ had gezegd. 

De voorstelling is vrijdag 26 ok-
tober om 20.30 uur te zien in 
Cultureel Centrum de Cirkel in 
Heemskerk. Toegangsprijs 10 
euro. CJP, pas 65 en CC-pas 9 
euro. Reserveren kan via 0251-
236942 of reserveren@decirkel-
heemskerk.nl Kaartverkoop ook 
op de avond van de voorstelling 
aan de zaal. 

Foto: Arjan Benning

Heemskerk - Heemskerks ge-
mengd koor Musical Sound 
zoekt nieuwe mannelijke col-
lega’s (bas of tenor). Musical 
Sound zingt voornamelijk liedjes 
uit musicals en films. Elke maan-
dagavond van 19.45 tot 21.45 
uur repeteert het koor  in Huize 
Agnes aan het Zamenhof 65 in 
Heemskerk met begeleiding van 
een pianist. Voor meer informa-
tie, kijk op www.musicalsound.
nl of bel met Rob Bruijns (0251) 
241890.

Musical Sound 
zoekt zangers
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Leuke wedstrijd Uitgeest 
JG1 tegen Only Friends
Uitgeest - FC Uitgeest JG1 
speelde afgelopen weekeinde 
tegen Only Friens uit Amster-
dam. 
De eerste 5 minuten van het 
spel gingen beide partijen ge-
lijk op maar helaas voor FC Uit-
geest scoorde Only Friends kor-
te tijd daarna maar liefst 4 doel-
punten op rij. Dat lieten de jon-
gens van de JG1 niet op zich zit-
ten, want door mooi voetbal van 
vooral Jesse en Quint kon laatst-
genoemde een doelpunt scoren: 
1-4. 
Gelukkig stond Jamie goed te 
keepen, waardoor de achter-
stand verder beperkt bleef. Vlak 
voor de pauze kreeg Jesse, na 
een snelle ingooi van Rens, nog 
een grote kans die maar net over 
het doel van de tegenstander 
ging.

Aan het begin van de tweede 
helft werd er door een van on-
ze jongens een overtreding ge-
maakt in het strafschopgebied. 
De vrije trap werd in eerste in-
stantie goed gepakt door Mart, 
die de tweede helft op doel 
stond, maar helaas rolde de bal 
toch nog in het doel. 
Quint was echt overal op het veld 
te vinden en samen met Jes-
se kreeg hij nog een paar goe-
de kansen. 
Bart en Bas deden op het mid-
den- en achterveld enorm hun 
best om zoveel mogelijk ballen 
tegen te houden. 
Yaneiro stoorde goed op het 
middenveld en door zijn goe-
de loopwerk en een mooie pass 
op Quint kreeg FC Uitgeest loon 
naar werken: 2-5. 
Vlak daarna weer een rush en 
prachtig doelpunt van Quint: 3-5. 
Toen was het weer de beurt aan 
Only Friends die een tandje snel-
ler ging voetballen. 
Ineens keken de Uitgeesters te-
gen een achterstand van 3-9 
aan. 
De keeper van Only Friends 
kwam steeds iets verder uit zijn 
doel en daar maakte wederom 
Quint mooi gebruik van door een 
fraai afstandsschot richting leeg 
doel. 
Daarmee bracht hij de eindstand 
van dit leuke potje voetbal  op 
4-9.

Lezing over het Zerlege-
betrieb in Kamp Vught
Regio - Op zondag 28 oktober 
is er in luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Genie-
weg 1, op de grens van Heems-
kerk en Zaanstad, een lezing zijn 
over het Zerlegebetrieb binnen 
het kamp Herzogenbusch (Kamp 
Vught). 
De Duitsers ruimden in de Twee-
de Wereldoorlog alle neerge-
storte vliegtuigen (zowel gealli-
eerd als eigen), en brachten de 
restanten naar verzamelplaat-
sen zoals in Kamp Vught en bij 
Utrecht. Daar werden de wrak-
ken van bruikbare onderdelen 
ontdaan en de restanten gin-

gen naar de smeltovens in het 
Ruhrgebied. De lezing wordt ge-
geven door Peter van Kaatho-
ven die zich heeft verdiept in de 
geschiedenis van met name het 
onderdeel in Kamp Vught. Peter 
van Kaathoven is werkzaam bij 
het Ministerie van Justitie. Hij is 
zeer geïnteresseerd in de lucht-
vaart en de Tweede Wereldoor-
log. 
De lezing begint om 14.00 uur, 
gedurende de lezing is er een 
korte pauze.

Meer informatie: www.arg1940-
1945.nl.

Kleding-
inzameling

Uitgeest - De Stichting 
Pandilla heeft in Uitgeest 
een kledinginzameling ge-
houden op 25 septem-
ber. De opbrengst bedroeg 
5250 kilo.

KPN legt kabels
Uitgeest - Vanaf deze week 
worden in opdracht van KPN ka-
bels gelegd langs de Geester-
weg, de Kleis en de Tolweg. De 
kabels maken deel uit van een 
nieuwe telecommunicatiever-
binding tussen Den Helder en 
Schiphol.
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De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Krea-
Doe,  van 31 oktober tot en 
met 4 november in Jaarbeurs 
Utrecht. Dat is voor creatieve 
lezers een aardige opsteker, 
want een toegangskaartje aan 
de kassa kost normaalgespro-
ken € 15,25.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een foto 
van iets wat u zelf heeft gemaakt 
naar redactie@50pluswijzer.nl.  
Schrijf er een klein stukje (maxi-
maal 200 woorden) bij over uw 
creatieve hobby. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 
gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
U moet wel snel zijn, want de 
beurs begint volgende week 

Lezersactie
Gratis naar KreaDoe

woensdag al. Uw inzending 
moet uiterlijk zaterdag 27 okto-
ber 12.00 uur in onze mailbox 
zitten. Wij mailen u als u een 
van de gelukkigen bent en de 
kaartjes gaan maandag op de 
brievenbus.
Op KreaDoe vindt u de vol-
gende hobby’s vertegenwoor-
digd: papier en kaarten, siera-
den, scrapbooking, stempels, 
huis- & tuindecoratie, poppen 
& beren, tekenen & schilderen, 
wol & handwerken, keramiek 
& mozaïek, zelfmaakmode, 
hobby algemeen, hobby ma-
terialen, boeken & magazines, 
patchwork & quilting, koken & 
bakken, fotografi e en zeepket-
tingen.

De beurs is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zie voor meer informatie: www.
kreadoe.nl.

Akersloot
Bennebroek
Beverwijk
Castricum
Driehuis
Heemskerk

Heemstede
Limmen
Santpoort-N.
Santpoort-Z.
Uitgeest

Velsen-N.
Velsen-Z.
Velserbroek
Wijk aan Zee
IJmuiden
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Kopvrouw Mariëtte
68 en nog dagelijks in de sportschool 

Zo’n 21 jaar geleden was er 
achter de Kerkweg in Heemskerk 
nog maar een klein sportzaaltje. 
Maar in de loop der jaren is het 
alleen maar groter geworden en 
staat er nu het Achmea Health 
Center waar Mariëtte Bruijn (68) 
vrijwel dagelijks te vinden is. Jan 
Riethorst is degene die een mail 
naar de 50Pluswijzer stuurde 
om te vertellen over de groep 
50-plussers die zo langzamer-
hand tot een vaste kern is gaan 
behoren. Boven in een zaal doen 
zij aan Raw Power Motion, wat 
lijkt op Spinning maar net even 
anders is.  RPM komt uit Nieuw 
Zeeland en gaat volgens een be-
paalde opbouw. De instructeur 
coacht je rit door 9 muzieknum-
mers, waarbij verschillende fi ets-
posities en snelheden worden 
gebruikt.
Jan is 77 jaar en fi etst door zijn 
sportschoolbezoek verder en 
makkelijker dan leeftijdgenoten. 
Jan: “We noemen die vaste kern 
van ongeveer 12 personen ook 
wel het peloton en met hen zit-
ten we dan na het sporten aan 
de stamtafel voor een kop koffi e, 
maar vooral voor de gezellig-
heid.” Dat het gezellig is, wordt 
snel duidelijk als Jan de mensen 

binnen ziet druppelen rond half 
negen. Men kent elkaar en grap-
jes vliegen over tafel. Volgens Jan 
is Mariëtte de kopvrouw van de 
groep, zij start drie dagen in de 
week om 07.00 uur op de home-
trainer. Daarna legt ze hand-
doeken op de fi etsen, want de 
meesten hebben hun favoriete 
fi ets. Jan noemt het gekscherend 
‘hand(doek)oplegging’. 
Jan: “Als je op de voorste fi ets 
zit, dan ben je wat hoor. Oh kijk, 
daar heb je Diane, zij heeft fi ets 
21, een echte diehard. En dan 
is er nog Dennis, die heeft meer 
blitse outfi ts dan dat er dagen in 
de week zijn.” Fietsmaat Karel 
komt vertellen dat hij een gron-
dige hekel aan muzieknummer 
5 heeft en dat zijn benen dienst 
weigeren bij het horen van de 
klanken die hij niet als muziek 
zou willen omschrijven.

De activiteiten van Mariëtte be-
perken zich niet tot de sport-
school, ze haalt en brengt re-
gelmatig haar kleinkinderen en 
haar man Kees heeft een expe-
ditiebedrijf waar ze ’s avonds  
schoonmaakt. Geen type om 
achter een bepaald soort bloe-
men plaats te nemen.

Behalve het sporten en koffi e-
drinken komt gaandeweg het 
gesprek naar voren dat het meer 
is dan dit. Jan vertelt dat er afge-
zegd wordt als men niet kan en 
men belt elkaar ook op als er ie-
mand ontbreekt. Bij ziekte wordt 
een kaartje gestuurd en laatst re-
gelde Karin een etentje. 

Iets voor negenen druppelt de 
RPM zaal vol en nemen de spor-
tievelingen als vanzelf plaats op 
de fi etsen. Het zijn er 45 die op 
een paar plekken na bezet zijn. 
Bidonnetjes worden geïnstalleerd 
en zadels worden goed inge-
steld. Instructeur Hans springt 
het podium op en kijkt met een 
brede grijns de zaal rond. Als het 
aan hem ligt gaat de groep van-
ochtend fl ink zweten en iedereen 
lijkt er zin in te hebben.
Er wordt gekletst en gelachen 
maar zodra de eerste muziek-
tonen de zaal vullen, is de con-
centratie optimaal en worden de 
kuitspieren aangespannen. De 
weerstandknop wordt veelvuldig 
gedraaid en de 50 plussers doen 
niet onder voor de jongeren. Zo 
leidt kopvrouw Mariëtte hen moe 
maar voldaan naar de fi nish. 

Monique Teeling
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