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Met pijn in het hart

Het Oude Raadhuis 
moet deuren sluiten
Castricum - De eigenaars van Hotel Het Oude Raadhuis ma-
ken met pijn in het hart bekend dat het hotel de deuren sluit 
vanwege financiële problemen. Elke maand moet er geld bij 
om de zaak draaiende te houden. De knip is nu leeg, de bank 
vond het niet langer acceptabel en heeft het krediet opgezegd. 

Castricum - Afgelopen week-
end is Sinterklaas met een gro-
te groep Zwarte Pieten aange-
komen in Castricum, Limmen en 
Akersloot. Het gezelschap werd 
ontvangen door burgemeester 
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Mans, heel veel ouders en hun 
kinderen. Na de traditionele op-
tocht werden de Sint en alle kin-
deren getrakteerd op een uit-
bundig feest in de kerk in de drie 
kernen. In Limmen was nog iets 

extra bijzonders aan de hand. De 
verliefde Pieten Pedro en Marle-
no zijn in het huwelijk getreden.
Maar tot grote schrik van alle 
kinderen en het bruidspaar gin-
gen de ringen te water. De in al-
lerijl toegesnelde reddingsbriga-
de wist in eerste instantie geen 
oplossing te bieden. De ringen 
bleven zoek en lagen op de bo-
dem van het Stet. Groot was de 
ontlading toen bleek dat duikers 
van de reddingsbrigade de rin-
gen toch nog hadden gevonden. 
Het huwelijk werd daarna vol-
trokken door Sinterklaas en pas-
tor Olling, die hiervoor speciaal 
zijn Cornelius-mantel had aan-
getrokken. 

Er is de laatste maanden koorts-
achtig gezocht naar investeer-
ders en geïnteresseerden in een 
poging de dreigende sluiting te 
kunnen afwenden. Ondertussen 
zal verder worden gelobbyd in de 
hoop dat zich een geschikte par-
tij zal voordoen. Alle opties wor-
den bekeken, Crowdfunding of 
een koper zou ook een oplossing 
kunnen bieden.

Er is afgesproken om de lopende 
reserveringen in november on-
gewijzigd uit te voeren en huwe-
lijksvoltrekkingen en partijen die 
in de maand december plaats-
vinden worden ook nog uitge-
voerd. De laatste openstelling is 
tijdens een uitverkoop van het 

interieur die start op 21 decem-
ber en drie dagen duurt. 

DEZE WEEK

Castricum
Heerhugowaard

Roomchocolade 
letteRs

Castricum
Heerhugowaard

Het lekkerste 
cadeau van 
Castricum Gasstraat 1  Castricum

06-30346047  www.black8.nl

vrijdag 23 en zaterdag 24 november 
controleren wij gratis uw auto, 

zodat u veilig de winter door kan

gratis
wintercheck

Garagebedrijf

Onderhoud alle merken & APK
Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Schnitzels of 
fricandeau
100 gram € 1,49

Vleeswarentrio
kipfilet

smeerworst
eiersalade

samen € 4,99
bospadden-
stoelensoep

2e ltr. 1/2 prijs

Pieten trouwen 
in Limmen
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En nu ik!

Herfstexpositie #ProjectH
Castricum - Bij Lijstenatelier 
André Weda start zaterdag 24 
november een bijzondere expo-
sitie. De verbinding tussen de 
kunstenaars die exposeren tij-
dens Herfstexpositie #ProjectH 
en het Lijstenatelier kwam tot 
stand via Facebook. 
Project X in Haren is een bekend 
voorbeeld van hoe feestjes die 
via Facebook bekendheid krij-
gen, volledig uit de hand kunnen 
lopen. Met #ProjectH laat Weda 
zien dat er via Facebook ook he-
le mooie verbindingen tot stand 
kunnen komen. Ineke Mahieu, 
Erik van Elven en de Spaanse Vi-
cente Herrero Catala traden via  

FB met van het           Thijssecollege gaan ten strij-
Lijstenatelier in contact. 
Speciaal voor #ProjectH liet We-
da 20 werken van Vicente Herre-
ro Catala over komen. Herfstta-
ferelen met een duidelijk Spaan-
se  invloed. In de werken van In-
eke Mahieu en Erik van Elven 
is de Hollandse herfst duidelijk 
zichtbaar. Als schilder is Ineke 
Mahieu nog relatief onbekend. 
Het maakt haar werk niet minder 
mooi, wel (nog) heel betaalbaar. 
Ineke Mahieu is zaterdag om 
16.00 uur bij de opening van de 
expositie aanwezig. Lijstenatelier 
André Weda is gevestigd aan de 
Torenstraat 38 in Castricum. 

Het creatieve bolwerk
Soms lijkt Castricum wel een in-
gedut dorp. Maar onder de op-
pervlakte is er meer. Het dorp 
wemelt van jonge artiesten die 
zich met passie storten op hun 
ruige bandje, verfijnde tekenin-
gen of dikke raps. Loop eens het 
oude stukje Overtoom in, waar 
een groepje kunstenaars een 
schutting onder handen heeft 
genomen met graffiti. Sprekend, 
vernieuwend en mooi. Medever-
antwoordelijk voor deze straat-
kunst is Joris Abbes (27), op-
geleid als pedagogisch werker 
en artiest in zijn hart. Hij is op-
gegroeid in Heiloo maar woont 
sinds drie jaar in Castricum, te-
genover de schutting die ze van 

de buurvrouw mochten opsie-
ren. “Mijn huis was op een ge-
geven moment het creatieve bol-
werk van Castricum”, zegt hij. “Er 
zijn hier allerlei beginselen van 
projecten bedacht. Video’s, rap-
teksten, schilderijen, van alles. 
Mijn creativiteit kreeg een boost 
na mijn ontmoeting met Johan 
Zandbergen, mijn oude break-
danceleraar en ondertussen zeer 
goede vriend. Hij inspireert mij 
als persoon en via zijn website 
Damnfresh.com, waar hij al een 
aantal artikels over mij en ande-
re creatieve helden op frisse wij-
ze de wereld in heeft gestuurd. 
In de zomervakantie gaven wij 
samen nog een breakdance-

workshop in De Schuilhoek in 
Heemskerk. Inmiddels vorm ik 
met vier vrienden een kunste-
naarscollectief, Spatzuiver. Sinds 
vier maanden hebben we een 
atelier in het oude gebouw van 
Sint Willibrordus in Heiloo. Dat is 
een heel inspirerende plek, zeker 
‘s avonds als het gebouw hele-
maal stil is. We zijn met zijn vij-
ven en iedereen heeft een ei-
gen, unieke stijl. Omdat we nog 
niet zo heel lang samenwerken 
blijven we zoeken naar samen-
hang en herkenbare Spatzuiver-
kunstwerken. Het is een continu 
leerproces waarvan we allemaal 
veel leren en het wordt steeds 
meer één geheel. We staan ook 

altijd open om zoveel mogelijk 
andere creatieve mensen erbij 
betrekken.” 
En ze doen niet zomaar wat. Jo-
ris wil het straatbeeld verbete-
ren, mensen aan het denken zet-
ten en jongeren laten zien dat 
ze hun omgeving kunnen ver-
anderen als ze zelf het initiatief 
nemen. Zijn droom is om naar 
Zuid-Amerika te gaan om bij-
voorbeeld met probleemjonge-
ren aan kunstprojecten te wer-

ken. “Kunst ontspant, je kunt er 
geen fouten in maken, je hebt di-
rect resultaat, en je moet out-of-
the-box denken. Het heeft ab-
soluut een therapeutische wer-
king.” 
Er is genoeg energie. Niet al-
leen bij Joris, maar in een heel 
creatief netwerk van mensen die 
mooie en vernieuwende dingen 
maken, dingen met een bood-
schap. Castricum leeft.
Arjen de Wit.

1265 handtekeningen om honden 
langer toe te laten op het strand
Castricum - Maandagavond 
hebben de initiatiefnemers van 
een handtekeningenactie ge-
sproken met vertegenwoordi-
gers van de gemeenteraad. De 
actie was door Henk Diepeveen 
en Iet van Hoof in het leven ge-
roepen omdat de gemeenteraad 
had besloten honden en paarden 
twee maanden per jaar minder 

toe te staan op het strand. omdat 
het zomerseizoen verlengd werd 
met twee maanden. Honden en 
paarden zijn gedurende die tijd 
overdag niet welkom zijn op het 
strand. Het gaat om de maanden 
april en oktober. Met name de 
eigenaars van honden, die graag 
wandelen op het strand, protes-
teerden tegen deze beslissing. 

Akersloot - Een expositie van 
de kinderkamerkunst van Jans-
sies is te zien bij Glazuur aarde-
werk. 
De persoon achter Janssies is 
Christine van Duin, afgestu-
deerd aan de Kunstacademie in 
Utrecht als grafisch vormgever. 

De kinderkamerkunst van Jans-
sies is tot eind december te be-

Kinderkunst

In totaal zijn 1265 handtekenin-
gen verzameld. Henk Diepeveen 
vertelt: “De uitleg die wij brach-
ten was duidelijk en alle fracties 
waren het met ons eens dat het 
een om een onterechte wijziging 
gaat in de Algemene Plaatselijke 
Verordering. Er wordt nu een ini-
tiatiefvoorstel ingediend om de 
APV aan te passen.” 

kijken op de Julianaweg 71-A, 
Open op woensdag van 11.00 tot 
16.00 uur en op vrijdag van 13.30 
tot 17.30 uur. 

Castricum - Leerlingen van het 
Bonhoeffercollege en Jac. P. 

de op het NK Debatteren voor 

Scholieren gaan in debat
Scholieren op vrijdag 30 novem-
ber. Zij gaan in Maarssen de ver-
bale strijd aan over actuele the-
ma’s als het immigratiebeleid en 

het pensioenstelsel. Meer dan 
honderd havo/vwo-debatteams 
van middelbare scholen uit heel 
Nederland doen aan dit jaarlijk-
se kampioenschap mee. De bes-
te scholen gaan door naar de fi-
nale op zaterdag 19 januari.  

Help mee met restauratie 
grafmonument dr. Jacobi

Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum is een ac-
tie begonnen om met behulp 
van donateurs de nog ont-
brekende financiën bijeen te 
brengen die nodig zijn voor 
de restauratie van het cul-
tuurhistorisch grafmonument 
van dr. Jacobi. Het monument 
bevindt zich op de oude be-
graafplaats van Dijk en Duin, 
het vroegere Duin en Bosch. 

Bij de voorbereiding en de bouw 
van Duin en Bosch speelde dr. 
J.W. Jacobi een belangrijke rol. 
Behalve betrokkene bij de bouw 
van de psychiatrische inrich-
ting, was hij van 1909 tot aan zijn 
overlijden in 1916 de eerste ge-
neesheer-directeur. Het verval-
len grafmonument is te herken-
nen aan de obelisk. Aan de rug-
zijde van het graf van Dr. Jacobi 

ligt het bescheiden graf van zijn 
zoon Willem Lodewijk. Dit kind is 
een jaar eerder dan Dr. Jacobi op 
twaalfjarige leeftijd overleden. 
De Werkgroep Oud-Castricum 
heeft beide grafmonumenten 

geadopteerd met het doel om ze 
te laten restaureren. De restau-
ratiekosten bedragen volgens de 
offerte 8.600 euro. Er ontbreekt 
nog circa 1.000 euro. Daarom 
wordt iedereen uitgenodigd om 
een bijdrage te doneren. Finan-
ciële bijdragen zijn welkom op 
rekening 1851360 t.n.v. de Stich-
ting Werkgroep Oud-Castricum 
te Castricum met vermelding van 
‘restauratie graf Jacobi’. 
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Voordelig VIP-shoppen bij Jooltje!
Uitgeest - De uitverkoop is be-
gonnen bij Jooltje. Alle baby-
kleertjes en de kinderkleding is 
nu met 21% korting afgeprijsd, 
dus dat wordt lekker taxfree 
shoppen. 
Binnenkort wordt de kleding op 
internet verder afgeprijsd, maar 
voor het zover is hebben de in-
woners van Uitgeest en omge-

ving de eerste kans om in de uit-
verkoop te winkelen tijdens een 
besloten koopavond.
Op deze koopavond kan ieder-
een komen VIP-shoppen bij 
Jooltje aan de Prinses Beatrix-
laan 5 in Uitgeest. Profiteer van 
deze eerste kans om mooie kin-
derkleding - van baby tot tiener - 
uit te zoeken van merken als Vin-

gino, Feetje, Claesen’s, NONO, 
Retour, McGregor en Jubel met 
hoge kortingen! De VIP-koop-
avond is op donderdag 22 no-
vember van 18.00 tot 21.00 uur. 

Op zaterdagmiddag 1 decem-
ber brengt Sinterklaas een be-
zoek aan de winkel. Iedereen is 
welkom.

Uitgeest - Na de overname be-
gin dit jaar zijn de meiden van 
Top Hair Styling er vol tegenaan-
gegaan. Met een nieuwe naam, 
veel energie en prachtige kan-
sen ligt de wereld, nou ja, Uit-
geest en omgeving, aan hun 
voeten. Maar dit gaat natuurlijk 
niet vanzelf. 
Eigenaresse Lieke: ,,Om in top-
vorm te komen en vooral te blij-
ven moet je gemotiveerd zijn om 
het beste uit jezelf te halen. Door 
gepassioneerd met het vak be-
zig te zijn, door goed om je heen 
te kijken maar vooral door goed 
naar de behoefte van de klant te 
luisteren, kunnen wij topkwali-
teit leveren. Ook niet onbelang-
rijk is het op peil houden van 
je vakkennis.” Dit doen de mei-
den van Top Hair Styling door re-
gelmatig op cursus te gaan. Af-
gelopen maandag stond er een 

cursus over kleuranalyse op het 
programma, zodat klanten nog 
beter geadviseerd kunnen wor-
den over hun haarkleur. Lieke: 
,,Je mag bij ons niets minder ver-
wachten dan Top Hair Styling!” 
Daarnaast zijn de meiden steeds 
actief bezig om de klantvriende-
lijkheid te vergroten. Door het 
introduceren van het online af-
sprakenboek bijvoorbeeld en 
de inloopavond op dinsdag; een 
grote hit in Uitgeest.

De meiden zijn ook actief op Fa-
cebook: www.facebook.com/
tophairstyling. Meer informa-
tie is te vinden op de uitgebrei-
de website www.tophairtyling.nl. 
Binnenlopen voor een afspraak, 
informatie of advies is natuurlijk 
ook mogelijk. Het adres is Mid-
delweg 49 in Uitgeest, tel.: 0251-
311794. 

Winkels open 
op zondag? 
Castricum - De gemeente on-
derzoekt de mogelijkheden voor 
openstelling van de winkels op 
alle zondagen in alle woonker-
nen. Inwoners, bezoekers en on-
dernemers kunnen tot 1 decem-
ber een enquête invullen via de 
website van de gemeente. 
Begin december is de uitslag 
van de enquête bekend. In janu-
ari besluit de raad of de winkels 
al dan niet iedere zondag open 
mogen. 
Het is vervolgens aan de winke-
liers zelf om te bepalen of zij in-
derdaad de winkel iedere zon-
dag openen. De vragen in de en-
quête gaan met name over deze 
belangen van inwoners, bezoe-
kers en winkeliers. De enquê-
te is beschikbaar via www.cas-
tricum.nl. 

Alles bij 
Top Hair Styling 
in topconditie

Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand op 
de hoogte van interessante wee-
tjes en bruikbare tips over diverse 
consumentenzaken. Deze maand 
behandelt hij de hypotheekmarkt.

De afgelopen weken is er veel te 
doen geweest over het nieuwe 
regeerakkoord. De zorgtarieven 
die stijgen, de beperking van de 
hypotheekrenteaftrek en de 
koopkrachtvermindering. De hui-
zenmarkt ligt onder druk, maar 
geldt dit ook voor uw hypotheek? 

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek ligt al 
jaren onder vuur. In het nieuwe 
regeerakkoord pakken de VVD 
en PVDA dan ook de aftrek van 
de hypotheekrente aan. Vanaf 
2014 gaat de aftrek ieder jaar 
met 0,5% naar beneden. De 
maximale aftrek ligt nu nog op 
52% en zal in 28 jaar dalen naar 
38%. Om deze maatregel en de 
zorgmaatregel te compenseren, 
wordt het belastingtarief in de 2e 
schijf verlaagd van 42% naar 
37,95%. U gaat dus minder be-
lasting betalen, maar u heeft ook 
4,05% minder hypotheekrenteaf-
trek. Om deze verhoging van het 
netto maandbedrag te compen-

seren, kunt u eventueel opheffen 
door maandelijks af te lossen. 

Bestaande hypotheken
Ook de AFM legt vanaf 1 januari 
beperkende maatregelen op voor 
nieuwe hypotheken. Heeft u al 
een hypotheek en loopt uw ren-
tevaste periode af, dan gelden 
deze maatregelen echter nog 
niet. Wat de regering in de toe-
komst met bestaande hypothe-
ken gaat doen, is nog onzeker. 
Bestaande hypotheken hebben 
een zogenaamde ‘respecterende 
werking’ (ook wel ‘eerbiedigende 
werking’ genoemd). Dit betekent 
dat er voor uw bestaande hypo-
theek niets verandert. Gaat u uw 
hypotheek verhogen, dan geldt 
de nieuwe regel alléén voor dat 
gedeelte wat hoger is dan uw be-
staande hypotheek. 

Annuïteitenhypotheek verplicht
Als u een woning koopt en een 
nieuwe hypotheek nodig heeft, 
dan bent u verplicht een annuï-
teitenhypotheek te kiezen om 
gebruik te maken van het rente-
voordeel. U heeft alleen rente-
voordeel als de hypotheek volle-
dig wordt afgelost volgens de 
annuïtaire methode. Deze me-
thode houdt in dat u maandelijks 
hetzelfde bedrag betaalt aan hy-

potheek en iedere maand een 
gedeelte van uw hypotheek af-
lost om aan het einde van de 
looptijd geen restschuld meer 
over te hebben.

Wij helpen u verder
Loopt uw rentevasteperiode bin-
nenkort af, neemt u dan rustig de 
tijd om u te oriënteren. Wij helpen 
u daar graag bij. Bij Unive Noord-
Kennemerland krijgt u altijd een 
eerlijk en onafhankelijk advies 
van onze erkend hypotheekadvi-
seur Paul Kochx. Ook kunt u bij 
ons terecht voor een zogenaam-
de ‘second opinion’. Wij werken 
zonder winstoogmerk, dus uw 
belang is ons belang!

Wilt u meer informatie? Vraag 
ons gerust om advies. Univé 
Noord-Kennemerland is te vin-
den in Heemskerk aan de Mae-
relaan 6, tel. (0251) 65 70 75 en 
in Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Nieuwe hypotheekregels: wat 
betekent dit voor u?

Heemskerk - De bekende fo-
tograaf Hein van Leeuwen 
heeft jarenlang zijn vak uitge-
oefend op het Europaplein in 
Heemserk. In 2006 heeft hij zijn 
studio verplaatst naar De Trom-
pet.Op nummer 2800 werkt hij 
nu vanuit een prachtig ruime 
studio met veel parkeergele-
genheid. 

Zijn werk hangt in vele huis-
kamers en is nog steeds te be-
wonderen in de etalage van 
zijn oude vestiging op het Eu-
ropaplein.
Sinds de digitale camera de 
wereld veroverd heeft, is foto-
graferen nog nooit zo populair 
geweest. ,,In mijn studio wordt 
natuurlijk veel over fotografie 
gepraat, ook met mensen met 
wie ik een fotosessie gedaan 
heb”,  vertelt Hein. 

,,Het blijkt dat veel mensen  in 

de afgelopen jaren een mooie 
compact- of spiegelreflexcame-
ra hebben aangeschaft en er ei-
genlijk niet tevreden over zijn. 
Dit komt doordat een automa-
tische camera nog geen garan-
tie is voor het maken van mooie 
foto’s. De aanschaf van zo’n ca-
mera vindt  veelal plaats in het 
grootwinkelbedrijf of via inter-
net, waar  meestal  niet veel 
aandacht wordt besteed aan 
technische begeleiding van de 
aankoop. Bovendien is er meer 
voor nodig om een mooie foto 
te maken. Denk aan zaken als 
verlichting, belichting, composi-
tie, camerastandpunt et cetera.”

Vanaf 8 januari gaat in zijn stu-
dio de cursus digitale basisfoto-
grafie weer van start. Wie meer 
wil weten, kijkt op de site www.
heinvanleeuwen.nl, Hier vindt 
men alle informatie om op weg  
te gaan naar mooie fotografie.

Fotografiecursussen van 
start bij vakfotograaf 
Hein van Leeuwen 
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Castricum - Het gloednieuwe 
tiende album van Marielle Koe-
man en Jos van Beest, dat als ti-
tel Love Bossa meekreeg, wordt 
gepresenteerd op zondag 16 de-
cember vanaf 16.00 uur in Ho-

Love Bossa ziet levenslicht
tel Borst in Bakkum. Naast Ma-
rielle en Jos zijn Evert Woud, 
Frits Landesbergen, Tim Lange-
dijk en Fred Berkemeijer te ho-
ren. De toegang is gratis. Ieder-
een is welkom. 

Castricum - Rommel-Piet gaat 
naar kinderkoor Mucicstar op 24 
november, omdat het koor dan 
vanaf 12.00 uur een rommel-
markt organiseert in Geesterha-

Pieten komen bij Mucicstar

VVV/ANWB 
sluit definitief
Castricum - De VVV/ANWB bij 
het NS-station sluit met ingang 
van 1 januari definitief. Ondanks 
pogingen van raadsleden om het 
toeristenbureau te behouden Debat over d’Enterij

Castricum - Op 22 novem-
ber wordt door de gemeente-
raad een debat gevoerd die om 
19.00 uur begint. Rob Schijf van 
GDB en Petra Nordholt van de 
PvdA zullen vragen stellen over 
d’Enterij in Limmen die sinds 31 
juli beheerd en geëxploiteerd 

wordt door zwembad De Wit-
te Brug in plaats van OGL. Plan 
van de gemeente was om het 
contract met OGL te verlengen, 
maar deze trok zich terug. Op 26 
november organiseert GDB een 
bijeenkomst in Ons Huis over dit 
onderwerp, aanvang 20.00 uur.

ge. Iedereen kan profiteren van 
allerlei koopjes. 
Rond 15.00 uur worden de Piet 
en zijn vrienden verwacht in 
Geesterhage.. 

voor het dorp, wordt de stekker 
eruit getrokken door VVV Hart 
van Noord Holland. Door een 
vermindering van de gemeen-
telijke subsidie zou het financi-
eel niet haalbaar zijn het kantoor 
langer open te houden. Er wordt 
nu onderzocht hoe de informa-
tieverstrekking in de toekomst 
kan worden vormgegeven.

Verkoop Unicef van start

‘We gaan voor nul’
Castricum - Het thema van Uni-
cef dit jaar is ‘We gaan voor nul!’  
Elke dag sterven 19.000 kinderen 
aan oorzaken die vaak  makkelij-
ker te voorkomen zijn. Unicef is 
ervan overtuigd dat dit aantal nul 
zou moeten zijn. 
Een van de manieren waarop 
men Unicef kan helpen is door 
wenskaarten en/of cadeaus te 

kopen. Want dankzij die steun 
verbeteren en redden zij kinder-
levens, elke dag in meer dan 150 
landen Met zorg heeft Unicef 
daarom de mooiste cadeaus en 
kaarten geselecteerd. 

Op maandag 26 november start 
de Unicefverkoop  in de biblio-
theek van Castricum. De ver-

kooptafel staat er tot en met za-
terdag 22 december tijdens de 
openingstijden van de biblio-
theek. Men kan ook wenskaar-
ten kopen in Castricum bij De 
Wereldwinkel, Boekhandel Laan 
en in Bakkum bij De Winters 
Textiel. In Akersloot in de biblio-
theek op woensdag- en vrijdag-
middag tot en met 19 december. 
Unicef voert tot 2014 deze cam-
pagne tegen kindersterfte. Meer 
informatie is te vinden op www.
unicef.nl/wegaanvoornul, op Fa-
cebook: www.facebook.com/
unicefnl of Twitter: @unicefnl.

Castricum - Zondag omstreeks 
0.10 uur is een bromfiets in 
brand gestoken op de Dorps-
straat. De politie is op zoek naar 
getuigen en andere informatie 
over deze brandstichting. De po-
litie is te bereiken via tel.: 0900-
8844.

Brandstichting

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 & 21.30 uur 

zaterdag 15.15, 18.30 & 21.30 uur
zondag 15.15 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Alles is Familie

donderdag 20.45 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 15.15 & 20.45 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.45 uur
Skyfall - 007

donderdag & vrijdag 18.30 uur
zaterdag 15.15 & 18.30 uur

zondag, maandag & dinsdag 18.30 uur
woensdag 15.30 & 18.30 uur

Twilight - Breaking Dawn Part 2
dinsdag 14.00 uur
De Marathon

dinsdag 14.00 uur
Intouchables

zaterdag & zondag 12.45 uur
woensdag 13.30 & 16.00 uur

Sint & Diego en de bron van Myra 
zaterdag & zondag 12.45 uur 

woensdag 13.30 uur
Mees Kees

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 22 nov t/m 28 nov 2012

1 meter koffie 
voor de echte liefhebber 

met o.a. de wereld beroemde 
Kopi Luwak, Jamaica blue 

mountain en om niet te 
vergeten onze eigen 

Castricum Blend en nog 
9 andere soorten om 

te ontdekken.
Prijs 1 meter: € 95 euro 

Vind u 1 meter teveel? 
dan hebben we ook een 
1/2 meter koffie met o.a 

Jamaica Blue Mountain en 
nog 5 anderen soorten.

Prijs 1/2 meter: € 45 euro
______________________

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 

 Pincho Maandmenu 
november

Proeverij van de kaart
_____

Pompoensoepje en 
wildbouillon

____

Hertenbiefstuk met 
kastanjemousseline,

 seizoensgroente en een 
rozemarijnjus

____

Petit grand dessert
____

€ 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Romantiek en lachen 
in Alles is Familie

In Alles is familie is iedereen bin-
nen de familie de Roover op een 
punt in het leven beland waar-
in het maken van cruciale keu-
zes onvermijdelijk is. 

Zo wil Winnie een baby, haar 
man Rutmer wil dichter bij zijn 
gevoel komen, zijn broer Charlie 
wil vooral geen verantwoorde-

lijkheid en hun zwager Dick wil 
zijn overleden vrouw terug. Pater 
familias Arend wil gelukkig zijn. 
En zijn vrouw Jeanette wil dat ie-
mand haar wil. Opnieuw een ro-
mantische komedie, met andere 
personages en dezelfde humor. 
Je kunt niet kiezen wie je ouders 
zijn. Je kunt wél kiezen hoe je 
ouder wordt. 

Bella moet wennen aan haar 
nieuwe leven als vampier, maar 
ook als moeder. 
Haar dochter Renesmee is een 
bijzonder kind en dat is moeilijk 
geheim te houden. Zodra de Vol-
turi horen van haar bestaan, ver-
trekken ze naar het stadje Forks 

The Twilight Saga, Breaking Dawn
om de familie uiteen te halen. 
Edward en de andere Cullens 
gaan op zoek naar hulp en vin-
den die bij Jacob en een aantal 
vampierenclans. Samen maken 
ze zich ze op voor de confronta-
tie die hun lot voorgoed zal be-
palen.

Moulin Rouge in Balustrade
Castricum - Voor de derde maal 
organiseert Café De Balustra-
de vrijdag en zaterdag Café Ba-
lu Rouge. Bezoekers wanen zich  
in een nachtclub van weleer met 
rode pluche gordijnen en perso-
neel in gepaste kleding. 

Bovendien vinden er op vrijdag 
en zaterdag striptease plaats, zo-
wel  mannen als vrouwen gaan 
uit de kleren. Het café gaat om 
17.00 uur open, tot 23.00 uur vrij 
entree. Daarna 5 euro inclusief 
een consumptie.
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Limmen - Vorige week zaterdag 
zijn omstreeks 0.30 uur bij jon-
gerencentrum Conquista vernie-
lingen aangericht. 
Getuigen worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. 

Vernielingen

Bakkum - Vorige week maan-
dag omstreeks 15.00 uur heeft 
een een hond schapen aange-
vallen op een weiland langs de 
Zeeweg. De hond werd uitgela-
ten door 14-jarig meisje. Het dier 
wist zich los te rukken. De hond 
is vervolgens naar de andere 
kant van de sloot gezwommen 
en achter verschillende schapen 
aangegaan. Twee schapen raak-
ten daarbij gewond. De hond 
is met behulp van omstanders 
weer gelijnd. De eigenaar van de 
schapen is in kennisgesteld en 
de schade wordt geregeld. 

Hond verwondt 
twee schapen

Gratis muzieknootjes
Akersloot - Op zondag 25 no-
vember staat Akersloot in het te-
ken van de muziek en zang. Op 
zeven locaties spelen de mu-
zikanten bij een van hen thuis 
gratis muzieknootjes. Om 14.00, 
15.00 en 16.00 uur start een half 
uur muziek. 

JJJAG speelt op de Breedelaan 1 
‘Easy listening’, Shozoloza op de  

Meerweg 2 Afrikaanse zang, De 
Bikkels op de Julianaweg 45 mu-
ziek uit de jaren ‘70, Tha Bonerz, 
op het Wilhelminaplein 20 rock-
muziek, jong talent Silverlight is 
te horen op de Wagnerlaan 21, 
Be Rude op de Koningsweg 43 
met bas en drum. 
Vanaf 17.00 uur is er een gratis 
slotoptreden in de Storey-club 
met Moondance. 

Limmen - Vorige week maan-
dag omstreeks 13.35 uur vond 
een aanrijding plaats op de 
Rijksweg tussen een bestelbusje 
en een voetganger. De voetgan-
ger was bezig om spullen in haar 
voertuig te laden.  
Vermoedelijk is de vrouw daarbij 
te ver op de rijbaan gaan staan. 
De bestuurder van de bestelbus 
heeft dit niet gezien, met als ge-
volg dat hij de voetganger met 
zijn autospiegel raakte. 
Hierdoor viel de vrouw en zij 
is even buiten bewustzijn ge-
raakt. Een ambulance bracht het 
slachtoffer over naar het MCA.

Aanrijding
op Rijksweg

Limmen - Vorige week dins-
dag omstreeks 3.30 uur probeer-
de  een man op een fiets met een 
bruine aanhangwagen een ko-
peren sculptuur uit een tuin aan 
de Visweg weg te nemen. 
Het betrof een man van onge-
veer 30 tot 40 jaar oud, hij was 
gekleed in een blauwe jas en 
had grijs petje op. 

Poging diefstal

Castricum - De politie heeft de 
laatste tijd meerdere meldin-
gen ontvangen van bewoners 
die zich zorgen omdat er auto’s 
langzaam langsrijden met inzit-
tenden die, met of zonder zak-
lamp, aandachtig naar binnen 
gluren. 
De politie vraagt iedereen die 
eenzelfde ervaring heeft dit 
vooral te melden. 

Binnengluren 
vanuit de auto

Curtis Eller, S-party en R & R 
Castricum - Op donderdag 29 
november komt de Amerikaanse 

banjoheld Curtis Eller, die voor 
een kleine tour in Nederland 

Castricum - Met licht geschil-
derd is het thema van een ves-
per over iconen in de Dorpskerk 
op zaterdag 24 november van-
af 17.00 uur. Voorganger is Jarek 
Kubacki, afkomstig uit Polen en 
pastor van de Kritische Gemeen-
te IJmond. Er staat een icoon van 
de hedendaagse kunstenares 
Julia Stankova centraal, getiteld: 
‘Mother  of the World’. Bij deze 
vesper kan het publiek ook mee-
zingen met het liturgiekoor.  De 
liedmiddag begint om 13.30 uur.  
Vanaf dat tijdstip tot ongeveer 
16.30 uur wordt gerepeteerd on-
der leiding van Jelle Jan Klinkert. 
Aanmelden via jellejan@jjklin-

Vesper en iconen

Concert 
met vervoer 

Castricum - Naar een concert 
in het Concertgebouw in Am-
sterdam mét vervoer per bus, bij-
na van ‘deur tot deur’, dat is wat 
het Amsterdams Uit Bureau, af-
deling Castricum, al jaren biedt.
En dat tegen een heel billijk ta-
rief. Wie belangstelling heeft 
kan zich nu al vrijblijvend aan-
melden en ontvangt in maart de 
programmainformatie en een in-
schrijfformulier. 

Voor informatie of aanmel-
den kan men contact opnemen 
met Ruud van Dam, tel.: 0251 
658780 of Ans Hoffman tel.: 0251 
652530. 

kert.nl. Meedoen kost vijf euro.

Greta Holtrop & Martijn Schok 
met boogie & blues in Bakkum 
Bakkum - Een swingende band 
geformeerd rond zangeres Gre-
ta Holtrop en waarmee pianist 
Martijn Schok over de gehele 
wereld optreedt tijdens jazz- en 
bluesfestivals. Dat kan men ver-
wachten zondag 25 november 
vanaf 16.00 uur in Hotel Borst. 
Tijdens deze editie van Jazz in 
Bakkum wordt het publiek ge-
trakteerd op onvervalste boogie 
woogie en blues.

Een speelstijl die zich kenmerkt 
door een enorme swing, stevi-
ge groove en grote virtuositeit 
met een volledige inzet van alle 
bandleden. Deze formatie wordt 
gezien als een van de beste ver-
tolkers van de authentieke boo-
giewoogie en bluesstijl. 

De band bestaat verder uit Hans 
Ruijgrok op de bas en Maarten 
Kruiswijk op drums.

is,  naar De Bakkerij. Ter onder-
steuning komt mondharpist/zan-
ger Danibal de avond verder ver-
sterken. Aanvang 20.00 uur, en-
tree 4,00 euro. Maar eerst dj’s 
Snies en Sjalalalien op vrijdag 23 

november met de S-party in de 
Bakkerij. Aanvang 21.00 uur, en-
tree gratis.  Het gitaarduo R & R 
verzorgt de vijfde editie van Zo-
maar een Zondagmiddag op 25 
november vanaf 14.00 uur.

Banjoheld Curtis Eller in actie.

 Bespaar 
30 tot 40%
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Castricum - Het had er al-
le schijn van. Dit zou de eer-
ste zege worden voor FC Cas-
tricum. Daar twijfelde na ne-
gentig minuten voetbal niemand 
meer aan. Er stond 2-0 voor de 
thuisploeg op het scorebord, het 
kon niet meer mis. Maar voetbal 

bleek weer eens voetbal te zijn. 
Een goal in blessuretijd die let-
terlijk uit de lucht kwam vallen 
gaf zoveel paniek bij FC Castri-
cum dat Roda 46 alsnog langszij 
kwam, 2-2. FC Castricum bleef 
achter met een flinke kater. (Fo-
to: Han de Swart).

Limmen klimt op ranglijst na 
winst op Alkmaarsche Boys

Limmen - Limmen heeft zon-
dag goede zaken gedaan door 
van Alkmaarsche Boys te win-
nen. De overwinning was ver-
diend, helemaal op basis van de 
tweede helft.

Vanaf het eerste fluitsignaal was 
het Limmen dat beter was. Lim-
men had weliswaar het mees-
te balbezit, de Alkmaarders wa-
ren zeker niet ongevaarlijk. Lim-
mer-doelman Randy Scheerman 
maakte een inschattingsfout van 
Wouter Koot vakkundig onscha-
delijk. Niet lang daarna gooide 
Jack van de Reep zich voor een 

schot en voorkwam daarmee de 
0-1. Bij Limmen had Jan Wel-
boren mogelijkheden met een 
kopbal op de paal en een schot 
voorlangs, na een voorzet van 
Kruidenberg. 
Het spelbeeld veranderde na 
rust weinig. Na een goede toe-
passing van de voordeelre-
gel door de scheidsrechter te-
kende Jeroen Veldt voor de 1-0. 
Hij kwam vanaf de linkerflank 
naar binnen en krulde de bal op 
mooie wijze in de verre boven-
hoek. Limmen leek op rozen te 
zitten, totdat Kruidenberg de bal 
op onfortuinlijke wijze in eigen 

doel werkte. Jeroen Veldt werd 
op incorrecte wijze gevloerd en 
uit de hierop volgende vrije trap 
van Tabois kon Emile Veldt bin-
nenkoppen. 
Limmen kwam niet meer in de 
problemen. Het werd nogmaals 
dreigend toen de zeer sterk spe-
lende Jim Ruiter de bal op het 
dak van het doel krulde. 

De 3-1 viel alsnog in de 81e mi-
nuut. Jeroen Veldt bediende Paul 
Zeeman op maat, die goed bin-
nenschoot. Door de overwinning 
bezit Limmen een gedeelde der-
de plaats. 

Dames 1 met zevenklapper 
simpel langs Hercules Zaandam
Limmen - Afgelopen zon-
dag stond de thuiswedstrijd te-
gen Hercules Zaandam op het 
programma voor dames 1 van 
voetbalvereniging Limmen. De-
ze week extra support van ‘Pu-
pil van Week’ Linet Koopman van 
de MD1. De eerste 10 minuten 
waren beide tegenstanders aan 
elkaar gewaagd. Na ongeveer 12 
minuten was het Leah die scoor-
de. Deze voorsprong gaf Limmen 
vertrouwen en snel daarna werd 
de voorsprong verder uitgebreid. 
Leah werd opnieuw op
rechts vrijgespeeld, zij legde pri-

ma terug op Nathalie die van 
dichtbij de 2-0 onberispelijk bin-
nen schoot. De 3-0 was een cor-
ner die scherp genomen werd, 
deze viel via een Zaans been en 
Leah achter de keepster. Natha-
lie zorgde vanaf links voor de 4-0 
en Linda schoot vanaf de rand 
van de zestienmeter de 5-0 te-
gen de touwen. Tenslotte was 
het Leah die zorgde voor de rust-
stand van 6-0. In de tweede helft 
was nog een Limmer goal te no-
teren dankzij Astrid. Dames 1 
staat nu weer aan kop in de 3e 
klasse.

Castricum - Voetbalvereniging 
Vitesse’22 begint op dreef te ko-

men. De eerste overwinning op 
de Puikman is een feit en Pur-

merend moest er deze keer aan 
geloven. Lang wist de ploeg uit 
Purmerend stand te houden, 
omdat Vitesse verzuimde het 
veldoverwicht in de score tot uit-
drukking te brengen. Nadat zelfs 
twee penalty’s niet waren ver-
zilverd, was het halverwege de 
tweede helft alsnog raak. Bin-
nen 3 minuten werd de 0-1 ach-
terstand omgebogen in een 2-1 
voorsprong, die uiteindelijk me-
de door een numerieke meer-
derheid werd uitgebouwd tot 
een op papier overtuigende 4-1 
overwinning. Door dat resultaat 
heeft Vitesse aansluiting gekre-
gen bij de middenmoot. Bij winst 
volgende week in het inhaalduel 
tegen Zilvermeeuwen thuis komt 
de ploeg van trainer Patrick van 
der Fits zelfs in het linker rijtje te-
recht. En menigeen zou dat een 
maand geleden niet voor moge-
lijk hebben gehouden.
Foto: Andreas Mulder

Mees Knijnenberg met pupillen- 
team Nederlands kampioen
Limmen - Afgelopen weekend werd er in Almere gestreden om de 
nationale titel turnen voor clubteams bij de heren. De grote verras-
sing deze wedstrijd was het pupillenteam van Saturna. Zij behaalde 
met ruim drie punten voorsprong op de nummer twee de nationale 
titel in de categorie pupillen 8, 2e divisie. Achter v.l.n.r.: Huub Vader, 
Dennis Uljee, Lennart Obbink, Rinke Uljee, Marc Groot. Voor v.l.n.r.: 
Ronin van Endhoven, Sem Teeken, Stef van Diepen, Guus Baltus en 
Mees Knijnenberg.

Castricum - Op zondag 11 no-
vember heeft de jazz-dance af-
deling van DOS Castricum goed 
gepresteerd. De concurrentie 
was zwaar, maar in drie catego-
rieën heeft DOS de titel Neder-
lands kampioen weten te beha-
len. Duo’s children showdan-
ce: 1. Kate Straton en Fabienne 
Mulder. Solo juniors jazzdance: 
1. Daphne Mulder. Duo’s adults 
jazzdance: 1. Marit Metselaar en 
Sara Beentjes. Kate en Fabienne 
zijn zelfs gespot door een talent-
scout van RTL en zijn gevraagd 
of ze zich alsjeblieft willen gaan 

Drie Nederlandse kampioenen voor Dos
inschrijven voor het program-
ma Dans, omdat ze zeer onder 
de indruk waren van hun show-
dance. In de overige categorie-
en is er ook zeer goed gedanst 
en behaalden Amber en Merel 
een derde plaats bij Duo’s juni-
ors jazz-dance.

In de categorie formations jazz 
en showdance  was de vierde 
plaats voor de C-selectie, een 
vijfde plaats voor de B-selectie, 
een vierde plaats voor de A-se-
lectie en het Showteam Fris werd 
derde. 

Vitesse gaat voor het 
periodekampioenschap

FC Castricum in 
blessuretijd van 

triomf naar deceptie

Herrie in de pietenkeuken
Castricum/Uitgeest - Dit jaar 
spelen de toneelgroepen Pan-
cratius en Forento twee week-
enden lang het toneelstuk ‘Her-
rie in de pietenkeuken’. 

Het stuk is dit jaar geschreven 
door Linda Ruiz Karsens. en de 
regie is in handen van Marie-

Louise Middelhoff. Het toneel-
stuk is te zien op 25 november 
15.00 uur in Geesterhage te Cas-
tricum, op 1 december 10.30 uur 
in de Zwaan te Uitgeest en op 
2 december om 14.00 uur in de 
Burgerij te Limmen. 
Voor meer informatie: zie www.
forento.nl.
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De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Vakan-
tiebeurs,  van woensdag 9 tot 
en met zondag 13 januari in 
Jaarbeurs Utrecht. Dat is voor 
de liefhebbers van de beurs een 
aardige opsteker, want een toe-
gangskaartje aan de kassa kost 
normaalgesproken 17,75 euro.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een 
foto van een van uw favo-
riete vakantiebestemmingen 
naar redactie@50pluswijzer.
nl.  Schrijf er een klein stukje 
(maximaal 200 woorden) bij 
over deze plek. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 

Lezersactie: gratis 
naar Vakantiebeurs

gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
Uw inzending moet uiterlijk 
maandag 10 december 12.00 
uur in onze mailbox zitten. In de 
50Pluswijzer van 19 december 
publiceren we de leukste inzen-
ding en staan de prijswinnaars 
genoemd, die tijdig hun entree-
bewijzen thuis gestuurd krijgen.
Op de Vakantiebeurs staan 
meer dan 1400 exposanten 
klaar met de ultieme vakantie-
tip. De bezoekers kunnen zich 
uitgebreid oriënteren op de 
meest uiteenlopende bestem-
mingen in ruim 150 landen. 

Kijk op www.vakantiebeurs.nl 
voor meer informatie.

Akersloot
Bennebroek
Beverwijk
Castricum
Driehuis
Heemskerk

Heemstede
Limmen
Santpoort-N.
Santpoort-Z.
Uitgeest

Velsen-N.
Velsen-Z.
Velserbroek
Wijk aan Zee
IJmuiden

OPLAAG 117.000

Hans en Gerda Voorting geven 
al elf jaar hulp aan Polen 

Sommige mensen leven meer 
voor een ander dan voor zich-
zelf. Het echtpaar Hans en Ger-
da Voorting uit Santpoort-Noord 
is daarvan een schoolvoorbeeld. 
Hans Voorting (69) was elektri-
cien en is bekend van zijn be-
drijf Voorting Sportprijzen. Hij is 
echter nog bekender door het 
Straatvoetbaltoernooi voor de 
jeugd tijdens Dorpsfeest Sant-
poort dat hij meer dan 30 jaar 
geleden opstartte. Zijn vrouw 
Gerda is hem altijd tot steun. Zij 
maakte bijvoorbeeld honderden 
oud-Hollandse kostuums voor 
de straatvoetballertjes tijdens het 
250-jarig jubileum van de Hard-
draverij in 2009. Samen zijn zij 
voor een klein prijsje in te huren 
als Kabouter Plop en Kwebbel. 
En Hans Voorting speelt ook heel 
graag voor kerstman. En dat 
doen zij dan het liefst op scholen 
of bij gehandicapten.
Maar cadeaus uitdelen doen 
Hans en Gerda ook veelvuldig in 
Polen. Via via kwam Hans elf jaar 
geleden in contact met een Pool-

se familie die wel wat hulp kon 
gebruiken. Sinds die tijd worden 
er kleding, schoenen en speel-
goed ingezameld om niet alleen 
die familie maar ook de rest van 
het dorp te helpen.
,,De eerste keer dat ik via de 
Roestige Pot, een hulporganisa-
tie, in een tehuis voor gehandi-
capte kinderen in Polen kwam, 
maakte diepe indruk op mij’’, 
vertelt Hans. ,,Overal was veel 
armoede. Op het platteland 
hebben de meeste mensen wel 
een volkstuin, waarvan ze kun-
nen eten, maar verder hebben 
ze heel weinig.’’ Hans raakte 
niet alleen geëmotioneerd maar 
sprong meteen in de ‘hulpstand’. 
Eerst via de Roestige Pot, later 
op eigen houtje. Naast het inza-
melen van tweedehands spullen 
zoekt Hans elk jaar naar ‘iets 
leuks voor de kinderen’. Dus fa-
briceert hij thuis in zijn schuurtje 
altijd wel weer een leuk spel. In-
middels zijn er zoveel spellen dat 
er jaarlijkse een soort speeldag 
op de dorpsweide van het dorpje 

in Polen wordt gehouden met 
Hans en Gerda. Iedereen komt 
dan kijken, de oudere man die 
een scootmobiel van Hans en 
Gerda kreeg en de moeder met 
haar elf maanden oude baby die 
ook proberen mee te doen. Hans 
en Gerda organiseren de dag en 
delen Hollands lekkers uit aan de 
kinderen en het publiek. 
,,Ik vraag niet gemakkelijk hulp’’, 
bekent Hans. ,,Maar ik heb laatst 
aan de DekaMarkt in Zeewijk 
IJmuiden wat spelmateriaal ge-
vraagd. En ik kreeg een hele 
doos badmintonsets waar de kin-
deren heel blij mee waren. Ik ben 
niet de enige die ontroerd raakt 
door de blijdschap waarmee dit 
soort dingen worden begroet. 
Toen Gerda en ik in oktober in 
Polen waren stond op de spel-
dag zelfs de burgemeester van 
het dorp te huilen, omdat bui-
tenlanders zoveel doen voor de 
mensen in dit dorp. Gerda en ik 
doen dit omdat wij ervan genie-
ten mensen blij te maken.’’  

Karin Dekkers

Tel. 0255-533900 
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leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 
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gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
Uw inzending moet uiterlijk 
maandag 10 december 12.00 
uur in onze mailbox zitten. In de 
50Pluswijzer van 19 december 
publiceren we de leukste inzen-
ding en staan de prijswinnaars 
genoemd, die tijdig hun entree-
bewijzen thuis gestuurd krijgen.
Op de Vakantiebeurs staan 
meer dan 1400 exposanten 
klaar met de ultieme vakantie-
tip. De bezoekers kunnen zich 
uitgebreid oriënteren op de 
meest uiteenlopende bestem-
mingen in ruim 150 landen. 

Kijk op www.vakantiebeurs.nl 
voor meer informatie.

Hans en Gerda Voorting geven 
al elf jaar hulp aan Polen 

Sommige mensen leven meer 
voor een ander dan voor zich-
zelf. Het echtpaar Hans en Ger-
da Voorting uit Santpoort-Noord 
is daarvan een schoolvoorbeeld. 
Hans Voorting (69) was elektri-
cien en is bekend van zijn be-
drijf Voorting Sportprijzen. Hij is 
echter nog bekender door het 
Straatvoetbaltoernooi voor de 
jeugd tijdens Dorpsfeest Sant-
poort dat hij meer dan 30 jaar 
geleden opstartte. Zijn vrouw 
Gerda is hem altijd tot steun. Zij 
maakte bijvoorbeeld honderden 
oud-Hollandse kostuums voor 
de straatvoetballertjes tijdens het 
250-jarig jubileum van de Hard-
draverij in 2009. Samen zijn zij 
voor een klein prijsje in te huren 
als Kabouter Plop en Kwebbel. 
En Hans Voorting speelt ook heel 
graag voor kerstman. En dat 
doen zij dan het liefst op scholen 
of bij gehandicapten.
Maar cadeaus uitdelen doen 
Hans en Gerda ook veelvuldig in 
Polen. Via via kwam Hans elf jaar 
geleden in contact met een Pool-

se familie die wel wat hulp kon 
gebruiken. Sinds die tijd worden 
er kleding, schoenen en speel-
goed ingezameld om niet alleen 
die familie maar ook de rest van 
het dorp te helpen.
,,De eerste keer dat ik via de 
Roestige Pot, een hulporganisa-
tie, in een tehuis voor gehandi-
capte kinderen in Polen kwam, 
maakte diepe indruk op mij’’, 
vertelt Hans. ,,Overal was veel 
armoede. Op het platteland 
hebben de meeste mensen wel 
een volkstuin, waarvan ze kun-
nen eten, maar verder hebben 
ze heel weinig.’’ Hans raakte 
niet alleen geëmotioneerd maar 
sprong meteen in de ‘hulpstand’. 
Eerst via de Roestige Pot, later 
op eigen houtje. Naast het inza-
melen van tweedehands spullen 
zoekt Hans elk jaar naar ‘iets 
leuks voor de kinderen’. Dus fa-
briceert hij thuis in zijn schuurtje 
altijd wel weer een leuk spel. In-
middels zijn er zoveel spellen dat 
er jaarlijkse een soort speeldag 
op de dorpsweide van het dorpje 

in Polen wordt gehouden met 
Hans en Gerda. Iedereen komt 
dan kijken, de oudere man die 
een scootmobiel van Hans en 
Gerda kreeg en de moeder met 
haar elf maanden oude baby die 
ook proberen mee te doen. Hans 
en Gerda organiseren de dag en 
delen Hollands lekkers uit aan de 
kinderen en het publiek. 
,,Ik vraag niet gemakkelijk hulp’’, 
bekent Hans. ,,Maar ik heb laatst 
aan de DekaMarkt in Zeewijk 
IJmuiden wat spelmateriaal ge-
vraagd. En ik kreeg een hele 
doos badmintonsets waar de kin-
deren heel blij mee waren. Ik ben 
niet de enige die ontroerd raakt 
door de blijdschap waarmee dit 
soort dingen worden begroet. 
Toen Gerda en ik in oktober in 
Polen waren stond op de spel-
dag zelfs de burgemeester van 
het dorp te huilen, omdat bui-
tenlanders zoveel doen voor de 
mensen in dit dorp. Gerda en ik 
doen dit omdat wij ervan genie-
ten mensen blij te maken.’’  

Karin Dekkers
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