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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Eindelijk weer echt ijs!
Uitgeest - Normaal gespro-
ken gaat de jeugd elke zaterdag 
naar de kunstijsbaan in Alkmaar 

om te leren schaatsen, maar met 
een prachtige ijsvloer in Uitgeest 
is dat natuurlijk niet nodig. IJs-

club Uitgeest heeft woensdag-
avond het kampioenschap kor-
tebaan voor dames en heren ge-
organiseerd op de ijsbaan aan de 
Castricummerweg. Of donderdag 
de mini-elfstedentocht voor de 
jeugd door heeft kunnen gaan, 
was eerder deze week nog niet 
bekend. 
Voorzitter H. van Sambeek vrees-
de dat er onvoldoende begelei-
ding aanwezig zou zijn om een 
en ander op een veilige wijze te 
laten verlopen. 
“Mocht het nu niet doorgaan, 
wachten we gewoon de volgen-
de vorstperiode af”, zo sprak hij 
optimistisch. (Foto: IJsclub Uit-
geest). 

Door rood en slok teveel op
Uitgeest - Een 41-jarige auto-
mobilist uit Uitgeest reed tij-
dens de jaarwisseling na een 
bezoek aan een discotheek 
met zijn auto over de A9 ter 
hoogte van Akersloot door 
rood licht. 

Hij werd gecontroleerd op drank-
gebruik en bleek te diep in het 
glaasje te hebben gekeken. Hij 
blies aan het bureau 325 ug/l (tot 

220 toegestaan) en krijgt een 
proces-verbaal. In Uitgeest zijn 
twee bestuurders aangehouden 
voor het rijden onder invloed tij-
dens de jaarwisseling. 
Een bestuurder veroorzaakte een 
aanrijding waarna hij doorreed. 
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4

Januari
TomPoucenmaand

Banketbakkersroom, Chocolade, Slagroom/
nougat, Banaan, Hazelnoot, Zwitsers

TomPouce van de week: 

Mokka toMpouce 1,50

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

U kunt nog inschrijven:
Vakantie-talen

nlP.  Psychologie
sterrenkunde
Videofilmen

en nog Veel meer…
www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37

Foto-expositie Gudy Rooijakkers

Langs de zijderoute 
Uitgeest - In de bibliotheek is 
tot en met 4 maart een exposi-
tie te zien van wereldfietser Gu-
dy Rooyakkers met foto’s van de 
bevolking van Centraal Azië. Zij 
en John Telleman fietsen al vijf-
tien jaar in diverse landen. De 
foto’s zijn gemaakt tijdens haar 
reis in 2006 in Oezbekistan en 
Tadzjikistan waar zij vijf en hal-
ve week fietste. 
Volgens Gudy is het ontmoe-
ten van de lokale bevolking een 

hoofddoel van het fietsen. “Met 
deze foto’s wil ik laten zien hoe 
uiteenlopend en kleurrijk men-
sen kunnen zijn. Als kind was ik 
gefascineerd door kleurrijke be-
volking ver weg van mijn bed. In 
opa’s atlas keek ik om te zien 
waar ik later heen zou gaan. Als 
kind was ik gefascineerd door 
kleurrijke bevolking ver weg van 
mijn bed. In opa’s atlas keek ik 
om te zien waar ik later heen zou 
gaan.”
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 10 januari 18.30 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Zo. 11 januari 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger kapelaan Kaleab. 
Aandacht voor Aktie Kerkbalans.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 10 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. dameskoor 
Bethlehem. Voorganger kape-
laan Kaleab.
Zo. 11 januari 11.00 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man. Kerkbalans.
De vieringen door de week zijn 
op woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 11 januari Dorpskerk 10.00 

uur: Taizedienst.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel. Tijdens dienst crèche 
en kindernevendienst. De dienst 
wordt uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m). 

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 11 januari 10.00 uur: Arjan 
van Doorn uit Heemskerk. Tij-
dens de dienst is er kinderop-
vang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 11 januari: Pastor André We-
sche.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 11 januari 10.00 uur: Ds. 
Firet.

H. Cornelius Parochie Lim-
men

Kerkdiensten

Za. 10 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met liturgisch koor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.
Zo. 11 januari 10.00 uur: Woord- 
en communieviering met ge-
mengd koor. Voorgegaan door 
eigen woord- en communie-
groep.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 10 januari: geen viering.
Zo. 11 januari 10.00 uur: Com-

munieviering met dameskoor. 
Voorganger pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 9 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 10 januari: geen viering.
Zo. 11 januari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

HUiSARtSEn CAStRiCUM, 
LiMMEn, AKERSLOOt En 
UitGEESt
Avond-, nacht-  
en weekenddienst
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 af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
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.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Jan van der Schaaf in 
‘Verhalen van vroeger’
Castricum - Vanaf woensdag 14 
januari wordt op Radio Castri-
cum weer een nieuwe serie van 
vier afleveringen ‘Verhalen van 
vroeger’ uitgezonden, wekelijks 
van 10.00–12.00 uur.
In deze uitzendingen worden ge-
sprekken aan de koffietafel van 
de Tuin van Kapitein Rommel uit-
gezonden, die eerder zijn opge-
nomen. 
De gesprekken zullen dit keer 
gaan over de Castricummer bij-
namen van weleer, die misschien 
nog steeds gebruikt worden. 
Ook is er in iedere uitzending 
een studiogast aanwezig.
Dit keer is dat Jan van der Schaaf. 
In zijn werkzame bestaan vervul-
de hij zijn dienstplicht, zat 12 jaar 
in het grafische vak en 27 jaar in 
het onderwijs. Hij komt uit een 
muzikaal gezin: zijn vader was 
later pianist-entertainer, waar-
door zijn kinderen spelenderwijs 
leerden muziek te maken en sa-
men te spelen. Eerst piano, ver-
volgens gitaar en basgitaar. Zo 
ook Jan.
De bandjes, waarvan hij deel uit 
maakt(e) zijn: Beach Town So-
ciety Members, Metro Kwintet, 
Midnight Combo, Flashpoint 6 
(die in de top 40 zouden hebben 

gestaan als de plaat op tijd in de 
winkels zou liggen), Jazzkwintet, 
Base, Chateaufique en Papa Lui-
gi e amici (de huidige zigeuner-
jazzgroep).
Hij behaalde zijn bevoegdheid 
voor muziekonderwijs en richt-
te Stichting Popwerk op, wel-
ke popcursussen verzorgde in 
Heemskerk. Dit is een soort ei-
gentijdse muziekschool, uniek in 
Nederland, met meer dan 3500 
cursisten. Uitwisseling van cur-
sisten met buitenlandse scholen 
vond dan ook plaats!
Momenteel verzorgt hij als vrij-
williger muzikale optredens in 
de zorg- en dienstverleningssec-
tor. Zijn muzikale voorkeur voor 
artiesten als pianist Errol Garner 
en gitarist Django Reinhardt zul-
len de gesprekken met presen-
tator Jan Castricum omlijsten, 
maar ook de ‘meezingers’ van 
vroeger komen aan bod.
Radio Castricum 105 is te ont-
vangen op 105.0 FM in de ether 
tot ver in de regio, op 104.5 FM 
op de kabel in Bakkum en Cas-
tricum, 89.0 FM in Akersloot, 
Limmen en op De Woude, op de 
televisie via C-TV en wereldwijd 
op het internet, op www.castri-
cum105.nl.

Een trotse Jan met zijn nieuwste kleinkind Olivia.
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Programma 8 jan t/m 14 jan 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
“Quantum of Solace”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

“Bride Flight”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Madagascar 2”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
“Australia”

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 14.00 & 18.30 uur 

zondag 14.30 uur 
dinsdag 20.00 uur 

woensdag 14.00 & 20.00 uur
“Oorlogswinter”
donderdag 20.00 uur 

zondag & maandag 20.00 uur
“Vox Populi”

Vox Populi, nu in Corso 
Een doorgewinterde politicus 
in een midlifecrisis verandert 
zijn gedachtegoed nadat hij zijn 
nieuwe, volkse schoonfamilie 
ontmoet. 
Jos is een ervaren politicus van 
een extreem politiek correcte 
partij die er slecht voor staat. Als 
zijn dochter Zoë een relatie krijgt 
met Sjef, een jonge marechaus-
see, komt Jos in aanraking met 
de volkse logica van zijn nieuwe 
schoonfamilie. Sjef’s vader Nico, 
Jordanees, is autohandelaar en 

haat politici. Hij heeft een groot 
hart, maar ook zijn eigen gevoel 
voor rechtvaardigheid en logica. 
Als hij al stemt, is het op een van 
de mopperpartijen. Jos begint 
de standpunten van de schoon-
familie te gebruiken in zijn po-
litieke optreden, wat hem snel 
doet stijgen in de peilingen. Jos 
weet niet waar volks ophoudt en 
rechts begint. Met onder ande-
re Tom Jansen, Tara Elders, Joh-
nny de Mol, Ton Kas, Hilde van 
Mieghem. 

Filmopname op het terras van restaurant Johanna’s Hof in Bakkum.

Australia; avontuur, 
drama en romantiek
De film Australia draait om een 
Engelse aristocrate die met te-
genzin een pact sluit met een 
ruwe veedrijver om haar kud-
de runderen over vele kilome-
ters land te drijven. Zij reist af 
naar Australië en ontmoet daar 
een ruwe bolster. Ze slaat met 
tegenzin de handen ineen met 
hem om het land te redden dat 
ze heeft geërfd. Samen leggen 
ze honderden kilometers af over 
het mooiste, doch meest meedo-
genloze terrein ter wereld. Uit-
eindelijk komen ze in Darwin te-

recht, dat wordt gebombardeerd 
door de Japanse strijdkrach-
ten die eerder Pearl Harbor heb-
ben aangevallen. Baz Luhrmann 
(Moulin Rouge!, Romeo + Juliet) 
maakt in deze film uitgebreid ge-
bruik van het oneindige kleuren-
palet dat het Australische land-
schap rijk is. Hij creëert een ci-
nematografische ervaring waar-
in romantiek, drama, avontuur 
op spectaculaire wijze samenko-
men. Regie: Baz Luhrmann. De 
hoofdrollen zijn voor Nicole Kid-
man en Hugh Jackman. 

Akersloters nemen het fiets-
hotel Les Deux Vélos over 
Akersloot - Ariège, Frankrijk; 
na een viertal wereldreizen 
hebben Mark Putter en El-
ma Blokker uit Akersloot ge-
kozen voor een bestaan in de 
Franse Pyreneeën. Zij hebben 
daar recentelijk het fietshotel 
Les Deux Vélos overgenomen 
om daarmee hun toekomst-
droom te verwezenlijken.

Het tweetal  kent elkaar nu acht 
jaar en heeft in die tijd een paar 
mooie reizen gemaakt. Eerst 
hebben ze samen een jaar in Au-
stralië, Nieuw-Zeeland en Thai-
land doorgebracht. Het afwis-
selend werken en reizen bleek 
voor Mark en Elma een prima 
formule. Als uitvalsbasis werd 

toen gekozen voor een vakan-
tiewoning, waar niet het gehele 
jaar door gewoond mocht wor-
den. Elma: “Geen nood, `s zo-
mers samen werken en in de 
winter drie maanden op reis naar 
een ver oord”. Zo werden Oost-
Afrika,  Midden-Amerika maar 
ook Spanje en Portugal aange-
daan. Sinds drie jaar wonen zij 
weer in Akersloot. “De vastig-
heid lonkte, maar het reisvirus 
bleef kriebelen. Totdat we beslo-
ten om iets voor onszelf te be-
ginnen, in het buitenland na-
tuurlijk. Werken met mensen, 
iets met fietsen, iets met reizi-
gers, een bed&breakfast. Als je 
zelf veel van de wereld hebt ge-
zien, heb je ook een goed idee 

van wat reizigers zoeken”, ver-
volgt Mark. Eerder dit jaar begon 
de droom vastere vormen aan te 
nemen. Er stond een klein fiets-
hotel in de Franse Pyreneeën te 
koop op het internet.  Een wal-
halla voor wielrenners, moun-
tainbikers, wandelaars en mo-
torrijders. In een vallei, omgeven 
door verschillende cols waar ook 
dit jaar weer een etappe van de 
Tour de France passeert. Mark 
wist het meteen; dit was de per-
fecte locatie. Als fervent wielren-
ner en spinninginstructeur zag 
hij direct de mogelijkheden van 
dit hotel. Elma, beginnend fiet-
ser, moest nog even overtuigd 
worden, maar toen ze zichzelf 
in de keuken van dit hotel haar 
grote passie ‘koken’ uit zag voe-
ren, werd ook zij enthousiast.
Het fietshotel, met accommo-
datie voor tien personen, biedt 
naast een stevig ontbijt ook 
een driegangen-diner. Voor veel 
(prof) wielrenners is dit een be-
kende plek. “Ze komen om te 
trainen of gewoon een aantal 
dagen te genieten van de fan-
tastische omgeving. Er zijn veel 

gemarkeerde wandel- en moun-
tainbikeroutes, maar ook motor-
rijders komen in deze prachtige 
omgeving volop aan hun trek-
ken. Behalve deze sporten wor-
den er in de naaste omgeving 
nog  meer activiteiten georgani-
seerd zoals: paardrijden, raften, 
parapenten en bergbeklimmen. 
Het hotel is gelegen in de Ariè-
ge, een departement in de Midi-
Pyrenees, vlak tegen Andorra en 
de Spaanse grens. De komende 
maanden staan in het teken van 
er een eigen draai aan geven om 
dit voorjaar al klaar te staan voor 
de gasten. Vanuit het verleden 
komen veel Engelsen naar ons 
hotel, Hele gezellige en sportie-
ve mensen. Aan ons nu de uit-
daging om ook Nederlandse be-
zoekers te interesseren voor een 
spectaculair verblijf in de Pyre-
neeën.” 
Mark: “Op het internet geeft on-
ze website: www.lesdeuxvelos.
com een aardige indruk van het 
hotel en de omgeving èn de mo-
gelijkheid om te reserveren. Voor 
meer informatie, zijn wij ook te 
bereiken via de website.”

Fitte voornemens met Fit4Lady
Limmen - Zomaar binnenlo-
pen wanneer het uitkomt en zo-
wel de conditie verbeteren als 
een strakker lichaam krijgen; dat 
is wat veel vrouwen graag wil-
len. Fit4lady is nu twee jaar ge-
opend en steeds meer dames uit 
de omgeving trainen met ple-
zier en goede resultaten bij de-
ze unieke fitnessclub naast Uni-
vé in Limmen. 
Januari is voor veel vrouwen het 
moment om weer te gaan wer-
ken aan een gezonde levensstijl. 
En dat kan bij Fit4lady. De club 
is kleinschalig van opzet waar-
bij in gezellige sfeer gedurende 
een half uur wordt getraind met 
speciale apparatuur. De appara-
ten hoeven niet te worden inge-
steld en dat is een verademing 
voor veel vrouwen. De train-
sters en de leden onderling zor-

gen voor de sportieve en ont-
spannen sfeer en er heerst zeker 
geen sportschoolcultuur. Door 
de kleinschalige en gezellige op-
zet, de vrouwen-onder-elkaar- 
sfeer’ en de onderlinge inspira-
tie, voelen steeds meer vrouwen 
uit de regio zich thuis bij Fit4lady. 
Omdat er geen afspraak hoeft te 
worden gemaakt om te trainen, 
is dit uitstekend in te passen in 
het leven van elke vrouw. 
Wie ook goede voornemens tot 
daden wil omzetten, altijd al een 
betere conditie, meer energie en 
een strakker en soepeler lichaam 
wil hebben, begint nu met een 
training bij Fit4lady. 
Wat biedt Fit4Lady allemaal?  
Een complete workout in dertig 
minuten waarbij het hart, de lon-
gen en alle spiergroepen, benen, 
armen, billen èn buik getraind 

worden. Er zijn geen wachttijden 
of vaste uren, men kan trainen 
zo vaak als men wilt en wanneer  
dat uitkomt. Er wordt gesport in 
kleine groepjes met alleen vrou-
wen in een ontspannen sfeer. Er 
is altijd professionele begelei-
ding aanwezig. Er wordt getraind 
op speciale apparatuur met hy-
draulische weerstand. Voor wie 
wil afvallen is er persoonlijke on-
dersteuning.  Wie ook zin heeft 
om te gaan trainen loopt gewoon 
naar binnen. Het is mogelijk om 
vandaag nog te starten. Na het 
trainen kan er gebruik worden 
gemaakt van Power Plate-trai-
ning, professionele zonnebanken 
en de koffie staat altijd klaar. 
Het adres is de Drie Linden 2 in 
Limmen. –Bel voor meer infor-
matie 06-22214029 of  stuur een 
email aan limmen@fit4lady.nl.
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VSB fonds steunt Stichting 
Sociaal Carnaval Castricum
Castricum - Op donderdag 5 
februari wordt er op de Brink in 
Castricum weer een grote ver-
warmde feesttent geplaatst voor 
de Stichting Sociaal Carnaval 
Castricum.
Het was nog wel even de vraag 
of de tent dit jaar wel op de Brink 
kon staan doordat de vrijdagse 
markt in verband met de reno-
vatie van de Dorpsstraat tijdelijk 
verplaatst wordt naar de Brink. 
In goed overleg met de gemeen-
te is besloten dat de markt pas 
na het weekend naar de Brink 
gaat, zodat niets meer in de weg 
staat.
Het aansluitende weekend wor-
den daar weer vele activiteiten 
georganiseerd ten behoeve van 
het grote carnavalsfeest op zon-
dag 8 februari voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Het bestuur hoopt dan ruim 250 
deelnemers te begroeten. Hoog-

tepunt deze middag zal zijn de fi-
nale van de Playback Show, die 
net als vorig jaar gepresenteerd 
zal worden door Henny Huis-
man.
Het programma start op vrijdag 6 
februari met Joseph Sunfield die 
op zijn eigen onnavolgbare wij-
ze muziek ten gehore zal bren-
gen uit de vorige eeuw de jaren 
60, 70 en 80. Dit is hem wel toe-
vertrouwd gezien zijn eerdere 
optredens in Hotel Borst in Bak-
kum.
Op zaterdag 7 februari staat het 
korenfestival op het programma 
dat omstreeks 18.00 uur zal aan-
vangen. Music Train verdedigt op 
deze avond de wisselbokaal die 
zij vorig jaar wonnen. De deelne-
mende koren zijn: Music Train, 
Kinderkoor Mucic Star, Shanty-
koor de Skulpers, Musicalgroep 
The Cast en Tienerkoor Pearl, 
dat kortgeleden nog in het tv-

programma Korenslag van Hen-
ny Huisman optrad, maar net de 
finale niet haalde. Deze koren 
komen allen uit Castricum. Uit 
Akersloot komt het Shantykoor 
Heeren Zeventien van A.R.Z.V.. 
Tot slot zal ook Shantykoor The 
Lake Singers akte de présence 
geven. Na afloop van het koren-
festival zal Joseph Sunfield nog 
muziek ten gehore brengen. Bo-
venstaande activiteiten zijn door 
een ieder te bezoeken.
Tot slot is dan op zondag 8 fe-
bruari het grote carnavalsfeest 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Elk jaar wordt 
de tent voller en voller en het be-
stuur heeft gemeend niet meer 
deelnemers aan te nemen dan 
300. Deze grens is bijna bereikt.
Bijzonder trots is men dat Hen-
ny Huisman weer bereid is ge-
vonden om de Playback Show 
te presenteren en ook de Dutch 
Blues Brothers en de Wico’s zijn 
weer van de partij. 
Ook de Stichting ontkomt niet 
aan de financiële malaise. Daar-
om is men bijzonder blij dat het 
VSB fonds de doelstellingen van 
de Stichting onderschrijft en vlak 
voor de jaarwisseling besloten 
heeft hen een donatie toe te ken-
nen van 5500 euro. Dit is een ge-
weldige opsteker voor de stich-
ting en bewijst dat men op de 
goede weg bezig is. Zonder deze 
bijdrage en de diverse sponsors 
en leden van de Club van 100 is 
het niet mogelijk iets dergelijks 
te organiseren. Een woord van 
dank is dan ook op zijn plaats.
Toch blijven de financiën een 
bron van zorg. Daarom is iede-
re bijdrage welkom op bankre-
keningnummer: 1086.64.635 ten 
name van Stichting Sociaal Car-
naval Castricum.

PWN jubileert in 2009: 
75 jaar natuurdeskundige
Castricum - Op 1 januari was 
het 75 jaar geleden dat bij PWN 
de afdeling Terreinen werd op-
gericht, later uitgegroeid tot 
de sector Natuur & Recreatie, 
waar momenteel circa 50 men-
sen werken. In die 75 jaar is veel 
kennis over natuur- en recreatie-
beheer opgebouwd. Kennis die 
PWN graag deelt met anderen. 
Het jubileumthema is dan ook: 
kennis vergaren = kennis delen. 
Gedurende het hele jaar 2009 
geeft PWN op diverse manieren 
en bij diverse doelgroepen invul-
ling aan dit jubileum.  
De jeugd heeft de toekomst en 
daarom organiseert PWN voor 
de bovenbouw van de basisscho-
len in Noord-Holland een speci-
aal educatief natuurprogramma, 
dat gedurende het schooljaar 
2009/2010 beschikbaar is. Scho-
len krijgen hierover in de loop 
van het jaar zelf bericht.  PWN 
zorgt voor het vervoer met een 
speciale bus, die ook voor ande-
re activiteiten wordt ingezet.  
In bezoekerscentrum De Hoep te 
Castricum opent in mei een his-
torische tentoonstelling, die 75 
jaar natuur en recreatie in beeld 

brengt. In de zomer volgt een 
historische krant. 
In het najaar verschijnt er een 
nieuw boek over de duinen, als 
opvolger van het succesvolle, 
maar uitverkochte, boek Bewo-
gen Kustlandschap. 
Voor natuurwetenschappers, on-
derzoekers en natuur/recreatie-
beheerders komt er in het najaar 
een speciaal congres om samen 
de toekomst op het gebied van 
natuur- en recreatiebeheer te 
verkennen. 
PWN deelt zijn kennis ook inter-
nationaal. De intentie is om in 
2009 een twinning met een an-
dere duinbeheerder in Europa 
aan te gaan. Klanten van PWN 
en het publiek worden via een 
speciale jubileumlogo op het ju-
bileum attent gemaakt. Het logo 
wordt gebruikt bij allerlei te or-
ganiseren publieksevenemen-
ten, tijdens sportevenementen 
die PWN sponsort en op alle pu-
blicaties van PWN. Het  (voorlo-
pige) jubileumprogramma is te 
vinden op www.pwn.nl/jubileum. 
Er worden gedurende 2009 nog 
meer evenementen uitgewerkt.
In 1934 was het heel bijzonder 

om als waterleidingbedrijf een 
‘groene poot’ te krijgen. In dit 
geval overigens wel vanzelfspre-
kend. Sinds eind 19e eeuw kocht 
de provincie Noord-Holland vrij-
komende stukken duingebied 
van onder andere de adel, om ze 
de bestemming waterwingebied 
te geven. Alleen in zandgron-
den is namelijk zoet grondwater 
te vinden. Aansluitend richtte het 
provinciebestuur, met het oog op 
de volksgezondheid, in 1920 zijn 
eigen waterleidingbedrijf op en 
daarmee is (en was) de provin-
cie Noord-Holland uniek. 
Vanwege zijn ‘groene poot’ was 
PWN ook het eerste waterbe-
drijf in Nederland dat een bio-
loog in dienst nam. Naast water-
winning werden zaken als milieu, 
recreatie en behoud van natuur-
waarden in de duinen steeds be-
langrijker. Op zuiveringsgebied 
wordt PWN wereldwijd erkent 
als een vernieuwer maar ook op 
natuurgebied is PWN innovatief. 
In 2007 zette PWN als eerste in 
Nederland wilde wisenten in bij 
het natuurbeheer in duingebied 
Het Kraansvlak te Overveen. Op 
dit moment onderzoekt PWN de 
mogelijkheden om windsleuven 
te maken in de zeereep bij Bloe-
mendaal om weer dynamiek te 
krijgen in de duinen. Dit is nodig 
om duinen levend te houden. 

Hoofdprijs van de Sint-
Nicolaas actie uitgereikt
Akersloot - Maandag 29 december is in het filiaal van Rabobank 
Noord-Kennemerland de hoofdprijs uitgereikt aan de familie Kerssens. 
De trekking van de hoofdprijs van de jaarlijkse Sint-Nicolaas actie van 
de O.V.A.. De hoofdprijs ter waarde van 250 euro kan gebruikt wor-
den door de winnaars om een Rabomobiel te kunnen uitzoeken. De 
prijs is in bijzijn van O.V.A. voorzitter Rob Dekker, Rabobank manager 
Adri Buur overhandigd. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
17-12-2008: Julia Rianne Johan-
na, dochter van R.J. van Dom-
melen en P.J.M. Baltus, geboren 
te Beverwijk. 19-12-2008: Ar-
thur, zoon van E. Snel en D. van 
Wijngaarden, geboren te Bever-
wijk. 24-12-2008: Hossein, zoon 
van H. Ebrahimi Farhani en N. 
Deris, geboren te Beverwijk. 28-
12-2008: Seym Mika, zoon van 
D.H.H. Mehciz en I.H. Huismans, 
geboren te Castricum.

Wonende te Limmen:
21-12-2008: Dewi, dochter van 
R.J. van Duivenvoorde en E.C.M. 
Beentjes, geboren te Limmen.

Wonende te Bakkum:
22-12-2008: Math Florian, zoon 
van J.M. de Waard en T.J. Janse, 
geboren te Bakkum.

Wonende te Akersloot:
20-12-2008: Boaz Casper Benja-
min, zoon van R.A. van Stein en 
A.G.C.M. Kerssens, geboren te 
Beverwijk. 26-12-2008: Liz Pie-
ternella Alida, dochter van R.P.W. 
Broersen en N.P.A. van Goethem, 
geboren te Beverwijk.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
19-12-2008: Meijer, Hendrik M. 
en Leendertse, Helena P., beiden 
wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:

22-12-2008: de Jong, Reinskje, 
oud 93 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met W.B.L. 
Stemvers. 24-12-2008: Kaandorp, 
Agatha A., oud 92 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met  W.J.C. Liefting. 26-12-2008: 
Koldijk, Alida C.S., oud 99 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met J.W. Teerink. 26-12-
2008: Soeters, Wilhelmus, oud 69 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met M.E.A. Krüger. 28-12-
2008: Lefeber, Johannes H., oud 
91 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met J. Maurits.

Wonende te Limmen:
23-12-2008: van Tilburg, Johan-
nes J.,  oud 74 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met J. Meyer. 
26-12-2008: Hegen, Aaltje, oud 
87 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met R. Schuring. 26-
12-2008: Koot, Cornelis J., oud 
71 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met G.C. Breetvelt. 28-
12-2008: Boon, Marguérite M.B., 
oud 58 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met J.P.C. Ruijter.

Wonende te Akersloot:
26-12-2008: Dirkson, Cornelia J., 
oud 86 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met N.C. 
Kaptein.

Wonende te Bakkum:
29-12-2008: Bruijns, Dorothea 
H., oud 88 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
W. Winands.
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Slotavond Vrienden van Vredeburg

Professor van Stet tot Overdie 
kwam met unieke beelden
Limmen - Frans Scheepma-
ker kondigde hem vrijdagavond 
aan: de amateurprofessor buiten 
dienst van de Stichting Oud Lim-
men. “Deze antropoloog en ar-
cheoloog heeft onderzoek ge-
daan naar de oergeschiedenis 
van Limmen en heeft zich jaren 
teruggetrokken in de moeras-
sen van het Overdie”, zo zei hij. 
En de professor opende hiermee 
de slotavond van de Vereniging 
Vrienden van Vredeburg. De ver-
dere avond was bijzonder ge-
noeglijk met dansmuziek van de 
band Poker en het optreden van 
Passion. 
De professor met het strooien 
hoedje bleek niemand minder te 
zijn dan Henk Brandsma, de man 
met veelzijdige talenten. Op dol-

komische wijze liet hij dia’s zien 
uit de oertijd en verbond daar al-
lerlei voor elke Limmer bekende 
familienamen aan. Zo had hij het 
over de hollenberg, de stuifber-
gen, het rietveldje, de bosman, 
Bos, de klokkenluider, het op-
perhoofd van Wees, enzovoort. 
De Admiraal won de slag op het 
Overdie, Keizer Dorus koos ei-
eren voor zijn geld, Hageman 
zat in het heggetje en de Line 
Dancers liepen als apen rond-
om een boom. Het was de sinds 
1964 bestaande band Poker, die 
een groot deel van de avond op-
luisterde met lekker in het ge-
hoor liggende dansmuziek. De 
band bestaat uit Jean Hanck gi-
taar en zang, Jaap Neele bas-
gitaar en zang, Dave van der 

Ophogen waterwinputten en 
schoonmaken kanaalbodems
Castricum - Begin januari her-
vat PWN het groot onderhoud 
van de infiltratiegebieden bij 
Castricum en Wijk aan Zee. In 
Castricum is pand zeven aan 
de beurt om schoongemaakt te 
worden. De afgegraven zandbo-
dem wordt afgevoerd via de Van 
Oldenborghweg. Fietsers: let op! 
Daarnaast wordt op diverse plek-
ken in dit gebied de bodem rond 
waterwinputten opgehoogd. 
Hiervoor wordt grond aange-
voerd dat elders in het duin vrij-
komt bij een natuurherstelpro-
ject. Verder worden tussen de 
diverse infiltratiekanalen hekken 
geplaatst om te voorkomen dat 
het gebied wordt vervuild met 
menselijke uitwerpselen. Deze 
kunnen bacteriële besmettingen 
in de bodem veroorzaken.

Waterwinputten
Het infiltratiegebied Castricum 
is meer dan een halve eeuw in 
gebruik. Sommige putten lig-
gen laag en de tegenwoordi-

ge heftige regenval en bijbeho-
rende plasvorming zou kunnen 
leiden tot een ongewenste in-
stroom van regenwater. Om dit 
te voorkomen worden deze put-
ten verhoogd met een opzetstuk 
van 50 tot 150 centimeter. Aan-
wezige kuilen waar regenwa-
ter zich in kan verzamelen wor-
den opgevuld met duinzand. Dit 
zand komt vrij bij een natuurher-
stelproject in het nabij gelegen 
duingebied Limiet. Ook winput-
ten in het infiltratiegebied te Wijk 
aan Zee krijgen deze behande-
ling. 

Infiltratiekanalen
De infiltratiekanalen aan de 
oostkant van de Van Oldenborg-
hweg zijn nu allemaal aangepakt 
en weer in gebruik. Het groot on-
derhoud verplaatst zich nu naar 
de kanalen aan de westkant. Tot 
aan het broedseizoen, maart, 
werkt de aannemer aan het ver-
wijderen van organisch slib van 
de kanaalbodem.

Dieven gaan over lijken
De zondag voor kerst bracht ik wat mooie kersttakken naar het kerkhof om op het graf van onze jongste zoon 
te zetten die in augustus 2007 op 41-jarige leeftijd plotseling overleed. 
Wat schetst onze verbazing: één dag later toen onze dochter even wilde gaan kijken, was het van het graf 
gestolen. Ik vraag mij af wat voor mens moet je zijn, om dit te kunnen doen. Ik hoop dat hij of zij met een 
rot- en schuldgevoel aan z’n kerstdis heeft gezeten, maar dat zal wel niet, want dit soort mensen gaat en dat 
blijkt, letterlijk over lijken.
K. Dost, Bloemen 3, Castricum.

Duinwerkdag
Heemskerk - Lekker buiten 
werken en het Noordhollands 
Duinreservaat eens heel anders 
beleven. Zaterdag 17 januari is er 
weer een duinwerkdag. De start 
is om 10.00 uur en rond 16.00 uur 
eindigen de werkzaamheden. Ie-

Programma 
Discovery
Castricum - Iedere dinsdag- en 
donderdagmiddag wordt er een 
open inloop van 14.00 uur tot 
17.00 uur gehouden, voor ieder-
een van 12 t/m 20 jaar. 
Woensdagavond is Discovery van 
20.00 uur tot 23.00 uur geopend. 
Deze week staat deze avond in 
het teken van de jaren tachtig, 
met Duran Duran en Genesis.
Op donderdagavond van 20.00 
tot 24.00 uur is er filmavond 
in Discovery. Op groot scherm 

Levensbeschou-
welijke lezing
Akersloot - Op zondag 18 ja-
nuari wordt in de Dorpskerk aan 
het Dielofslaantje in Akersloot 
weer een levensbeschouwelij-
ke lezing gehouden. Aanvang 
14.30 uur. Reserveren: tel. 0251-
312598 of per mail: koosje.wieg-
man@hetnet.nl.
Herma Meulenkamp spreekt 
over ‘Een droom is een ge-
schenk’. “Soms heeft een droom 

een mooie of soms juist een 
pijnlijke verpakking. Een droom 
is niet altijd meteen te begrij-
pen. Dat komt doordat de droom 
jou anders ziet dan jij jezelf ziet 
(C.G. Jung). Een droom ver-
telt soms iets over jezelf wat je 
nog niet weet. Om zicht te krij-
gen op hoe een droom jou ziet, 
biedt Meulenkamp basisidee-
en en droomsymboliek aan. Zij 
doet dit aan de hand van con-
crete voorbeelden.” Herma Meu-
lenkamp is werkzaam bij het ITIP, 
school voor leven en werk.

wordt er vanaf 20.30 een film ge-
draaid. 
Op vrijdag 9 januari is er Snack-
attack in Discovery. Discovery is 
van 16.00 uur tot 20.00 uur ge-
opend en heeft rond 18.00 uur 
weer een low-budget, maar 
voedzame snack in de aanbie-
ding.
Op zaterdag 10 januari is het 
weer tijd voor Café-Kookfestijn! 
Deze week staan de gourmet-
stellen klaar en kan men mee 
gourmetten voor slechts 3,00 eu-
ro. Discovery opent om 17.00 uur 
en sluit om 00.00 uur, de entree 
is gratis. 

Schaaf toetsen en zang en Cor 
Boot drums. Er werd door velen 
gedanst.
 
Passion
Het trio Passion trad voor het 
eerst op in Vredeburg. Peter Dek-
ker gitaar en zang, Joeri Melkert 
en Letty Melkert-Dekker bei-
den zang, zongen liedjes, waar-
van diverse door Henk Brands-
ma waren geschreven, zoals on-
der meer de ‘Dorpsgeest van 
Limmen’ en ‘Wat gaan we doen 
met ons pensioen’. Rob v.d. San-
de begeleidde het trio op de pi-
ano. Andere liedjes waren on-
der meer: In my life; Rooie Rosa 
en Marrakech Express. Al met al 
was het wederom een geslaagde 
slotavond. (Marga Wiersma).

dereen kan meehelpen! Kinde-
ren werken samen met ouders. 
Verzamelen op parkeerplaats Ge-
versduin, gelegen aan de Rijks-
straatweg tussen de gemeente 
Heemskerk en Castricum. 

De werkzaamheden bestaan uit 
het verwijderen van jonge strui-

ken in de valleien van het Wa-
tervlak.
Aanmelden via 023-5413289 of 
www.pwn.nl/vrijwilligers. PWN 
zorgt voor begeleiding en ge-
reedschap. Regelmatig zijn er 
pauzes, waarbij gezorgd wordt 
voor koffie, thee, limonade en 
soep. 
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Bezoek aan sauna biedt ontspanning 
en komt de gezondheid ten goede
Castricum - In Finland doen ze 
het met de regelmaat van de 
klok en dat is niet voor niets. 
In eigen land maakt slechts 
een deel van de bevolking ge-
bruik van alle voordelen die 
de sauna te bieden heeft. “En 
dat is jammer”, vindt Herman 
Rijsdijk van zwembad en sau-
na De Witte Brug. “Een re-
gelmaat bezoek aan de sau-
na biedt ontspanning, zowel 
lichamelijk als geestelijk, en 
komt de gezondheid ten goe-
de.” 

Wie voor de eerste keer de sau-
na bezoekt wordt begeleid door 
een van de getrainde sauname-
dewerkers. Herman Rijsdijk: 
“Een bezoek aan de sauna vindt 
plaats volgens een vaststaand ri-
tueel, waarin hygiëne een rol van 
belang speelt. Na een warme 
douche volgt het voetbad. Hier-
door wordt het lichaam versneld 
op temperatuur gebracht en het 
bloedvatenstelsel extra gestimu-
leerd.” Het voetbad zorgt boven-
dien voor rust zodat men ont-
spannen de sauna ingaat. In de 
nieuwe infrarode saunacabi-
ne is het aangenaam vertoeven. 
“De warmte is intens en zorgt 

voor ontspanning van de spie-
ren. Starters in de sauna zullen 
het in een temperatuur van 50 
graden Celcius goed uit kunnen 
houden. En met een tijdschake-
laar kan men zelf de tijd instel-
len die men in de sauna door wil 
brengen.” 
De aangename warmte kan een 
positief effect hebben op rug-
pijn, artritis, spieraandoeningen 
en reumatische of huidklach-
ten, zoals psoriasis. “Vanzelf-
sprekend raden wij onze gasten 
wel aan om eerst de huisarts te 
raadplegen. Zo wordt een sau-
nabezoek ontraden bij koorts, te 
hoge of te lage bloeddruk.” Sau-
na De Witte brug beschikt ook 
over een Turks stoombad. “De 
reacties van het lichaam op een 
stoombad zijn nagenoeg hetzelf-
de als die in de sauna. De op-
warming van de huid is heviger 
maar minder diep. Het stoombad 
voelt wel vaak warmer aan dan 
de cabine.” 

En dan volgt de afkoeling om de 
warmte geleidelijk weer kwijt te 
raken. “Gestart wordt met een 
hap frisse lucht in de sauna-
tuin. Daarna begint het verdere 
afkoelen van het lichaam in een 

rustig tempo. Er zijn daarvoor di-
verse mogelijkheden zoals de af-
spoelplaats en dompelput. Ver-
volgens neemt men weer een 
voetbad. Dat bevordert de door-
stroming van het bloed en voor-
komt dat het lichaam na de af-
koeling koud blijft.” Het lichaam 
heeft na al deze gezonde in-
spanning wel even rust nodig, 
tenminste een kwartier. Naast 
het weldadige spel van opwar-
men en afkoelen is er veel aan-
dacht voor sociale contacten in 
sauna De Witte Brug. Hiervoor is 
een gezellige ontmoetingsruim-
te met open haard ingericht. Er-
varen saunabezoekers beginnen 
na de rustpauze gewoon weer 
aan een nieuwe ronde, want er 
geldt geen tijdslimiet in sauna 
De Witte Brug. Wie na het sau-
nabezoek zin heeft om onder de 
zonnebank te gaan moet die wel 
van tevoren reserveren. De sau-
na is de gehele week geopend. 
Op woensdag kunnen alleen 
vrouwen terecht en op zaterdag 
is er familiedag. 

Het adres is J. Rensdorpstraat 1 
in Castricum, tel.: 0251-653144, 
info@dewittebrug.com of kijk op 
www.dewittebrug.com. 

Verdronken vlinder
Castricum - Op 27 december 
werd Jeanet Welboren 50 jaar. 
Haar favoriete dier is een vlin-
der en daarom plaatsten haar 
partner Jan en alle familiele-
den, vrienden en kennissen op 
de avond van tweede kerstdag 
een vlinder in haar voortuin aan 
de Koekoeksbloem. De tuin ver-

anderde in een zee van kleuren 
in de koude wintertijd. Velen wa-
ren aanwezig op het feest dat op 
zaterdagmiddag plaatsvond bij 
Blinckers. Op het feest werden 
diverse nummers van haar favo-
riete zanger Boudewijn de Groot 
vertolkt, waaronder ‘Verdronken 
vlinder’.

‘Als je geen actie onderneemt, gebeurt er niets!’

NTI-NLP Foundation 
steunt weeshuisproject 
Limmen - Tweede kerstdag 
2004. De nieuwsstroom over 
de tsunami komt langzaam op 
gang. Meer dan 230.000 men-
sen verliezen die dag hun leven. 
Marja van Leeuwen krijgt een te-
lefoontje van een bevriende arts 
uit Sri Lanka. Een schreeuw om 
hulp. Marja denkt geen seconde 
na en stort zich in het grootste 
avontuur van haar leven. 
Zaterdag was ze bij de NTI-NLP 
Foundation in Limmen, dat vo-
rig jaar een financiële bijdrage 
deed aan het succesvolle wees-
huisproject van Marja. “We zijn 
dolgelukkig met het geld. Hier-
mee kunnen we veel kinderen 
helpen. Als je geen actie onder-
neemt, gebeurt er niets!” Dat is 
het motto van NTI-NLP. Daar-
om bewondert de directie van 
het Limmense instituut Marja zo. 
“Ze heeft alles in Nederland op-
gegeven om de mensen in Sri 
Lanka te helpen. Fantastisch. Ik 
heb Marja’s boek gelezen over 
het project. Nou, dan houd je je 
ogen niet droog”, aldus Bouke de 
Boer, directeur van NTI-NLP. 
Zaterdagavond werd in Limmen 
uitgebreid stilgestaan bij de do-
natie van het instituut aan Mar-
ja’s project. Die donatie was een 

direct gevolg van een specia-
le benefietveiling vorig jaar on-
der leiding van Jörgen Raymann 
in zijn personage van Tante S. 
Daarom was Raymann zaterdag-
avond ook in Limmen, net als 
musicalster en actrice Pia Dou-
wes, die als beschermvrouwe 
voor het project optreedt en het 
initiatief nam voor de veiling. An-
dere bekende gast was Rita Ver-

donk. Verdonk is donateur van 
het eerste uur en heeft in no-
vember 2007 een officieel be-
zoek gebracht aan het weeshuis 
van Marja van Leeuwen. De pro-
minente gasten werden in Lim-
men verwelkomd door het di-
rectieteam van NTI-NLP, dat be-
staat uit drie echtparen: Dorien 
Groot en Bouke de Boer, Hel-
ma de Goede en René Kuiper en 

Zaterdagavond stond de NTI-NLP Foundation stil bij het weeshuispro-
ject op Sri Lanka. Aanwezig waren (v.l.n.r.): Nancy en Marc-Jan Hol-
lenberg, Marja van Leeuwen, Bouke de Boer, Jörgen Raymann, Hel-
ma de Goede, beschermvrouwe Pia Douwes, Rita Verdonk, René Kui-
per en Dorien Groot. 

Nancy en Marc-Jan Hollenberg.
Dorien Groot, oprichter van de 
NTI-NLP Foundation, een stich-
ting die kinderen en jongeren 
tot 18 jaar helpt hun ontplooi-
ingsmogelijkheden te verbete-
ren, lichtte toe dat ze op die vei-
ling verrast werd door het pro-
ject en direct voelde dat ze iets 
had te doen. Het werd een dona-
tie, want geld is wat ze het beste 
kunnen gebruiken in het wees-
huis. Dit weeshuisproject is tot 
stand gekomen op 20.000 vier-
kante meter grond in Habara-
duwa, niet ver van de stad Gal-
le, waar een groot fort staat dat 
nog door de Nederlanders is ge-
bouwd in de VOC-tijd. Marja van 
Leeuwen heeft nu ‘de grootste 
familie van Sri Lanka’ wonen in 
haar weeshuis. Marja streeft er-
naar het tehuis zo uit te bouwen 
dat er 350 kinderen kunnen wor-
den verzorgd. Inmiddels heb-
ben ruim driehonderd vrijwilli-
gers zich aan dit project verbon-
den en is twee miljoen euro bij 
elkaar gesprokkeld. Daarnaast 
zijn er veel donaties in natura 
gedaan door het bedrijfsleven en 
bevriende relaties. Om het pro-
ject tot een goed eind te bren-
gen voor de vijftien jaar die Mar-
ja zich ten doel stelt (dan zijn de 
kinderen immers volwassen) is 
nog drie miljoen euro nodig. “We 
hopen dat nog meer mensen ons 
gaan steunen als ze zien wie er 
allemaal bij betrokken zijn.” Ge-
interesseerden kunnen Geld 
overmaken naar giro 3211 t.n.v. 
Stichting Weeshuis Sri Lanka. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.weeshuissrilanka.nl of mail 
naar info@weeshuissrilanka.nl.

Kerk wereldwijd in Pancratius
Castricum - Kapelaan Kaleab 
is, in samenwerking met paro-
chianen uit zijn vorige parochie, 
gestart met helpen waar geen 
helper is. 
In zijn eigen land, in zijn eigen 
stad in Ethiopië. Hij vertelt over 
zijn geboorteland en de projec-

ten de zijn opgestart en dat doet 
hij in de Pancratiuskerk. 

Deze informatiebijeenkomst is 
op zondag 11 januari om 11.00 
uur in het parochiecentrum van 
de Pancratiuskerk, Dorpsstraat 
113 in Castricum.

Schrijfcursussen
Limmen - Dinsdagmiddag 20 
januari start om 14.00 uur de 
schrijfcursus ‘Volg je dromen’,                                                                                            
In deze cursus wordt  geschreven 
over de eigen dromen en legende.                                                                                          
De cursus wordt gedurende vier 
middagen één maal in de veer-
tien dagen gegeven van 14.00 
tot 16.15 uur. Maandagavond 
26 januari start de cursus ‘Ver-
halen die er toe doen’. De cursus 
wordt gedurende vier avonden 
één maal in de veertien dagen 
geven van 20.00 tot 22.15 uur. 
Beide cursussen worden gege-
ven in kleine groepen van maxi-
maal zes personen. Voor inlich-
tingen en of opgave kunnen be-
langstellenden na 16.00 uur bel-
len: 072 5332418 of mailen naar 
info@margreetschouwenaar.nl

Schilderen vanuit 
onderbewustzijn
Limmen - Voor iedereen die 
op een creatieve wijze zijn intu-
itie wil wakker maken, zichzelf 
en anderen creatief wil ontmoe-
ten, kan deelnemen aan de cur-
sus ‘Schilderen vanuit het onder-
bewustzijn’. 
Ervaring met schilderen of ken-
nis van technieken speelt geen 
rol. De cursussen beginnen in 
februari en maart en bestaan uit 
drie en zes lessen van 2 1⁄2 uur. 

Meer informatie: Judith Bosman-
Draai, 072-5051147 of kijk op 
www.denatuurlijkecoach.nl.
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Op vakantie zonder grenzen
Regio - Voor mensen met een 
beperking of chronische ziek-
te organiseert MEE Noordwest-
Holland een Vakantieweek. MEE 
plaatst vanaf 19 januari bij ver-
schillende organisaties mini-
strandstoelen met daarin ant-
woordkaarten. Wanneer men de-

ze invult en terugstuurt, neemt 
een medewerker contact op voor 
het maken van een afspraak. Tij-
dens de vakantieweek presen-
teert MEE de vakantiegids 2009. 
De gids is gratis verkrijgbaar, 
tel. 0900 999 8888, e-mail info@
mailmee.nl.

Onrustige jaarwisseling 
voor brandweerlieden
Castricum - De jaarwisseling 
was voor de brandweer Castri-
cum onrustig, zoals tevoren al 
werd gevreesd. Op oudejaars-
avond werden op een vijftal loca-
ties container- en buitenbrand-
jes geblust. Bovendien was er 
een loze melding vanaf De Sant-
mark tijdens het verwarmen van 
oliebollen. 
Direct na de jaarwisseling brak 
brand uit in het dak van een 
winkel aan de Dorpsstraat 23. 
De brand was ontstaan door-
dat er vuurwerk onder de dak-
pannen terecht was gekomen. 
Oude vogelnesten en isolatie-
materiaal vlogen in brand. De 
brandweer was snel ter plaatse 
en kreeg assistentie van de lad-
derwagen van Heemkerk. Om-
dat de brand zich via de spouw-
muurisolatie aan het verplaat-
sen was, had de brandweer eni-
ge tijd nodig om de boel zorgvul-
dig na te blussen. Intussen stond 
er een grote menigte uitgaand 
publiek te kijken. Omdat er ook 
veel politie op de been was kon-
den vuurwerkvandalen weinig 
uitrichten. Zij die toch een po-
ging waagde om vuurwerk bij 
de hulpverleners te gooien, wer-
den hierop direct aangesproken 
door de aanwezige agenten. Tij-
dens de werkzaamheden aan de 
Dorpsstraat heeft de brandweer 
van Limmen een buitenbrand-
je aan de Cieweg geblust. Later 

die nacht heeft de brandweer op 
nog drie locaties kleine brandjes 
geblust.
Op nieuwjaarsdag waren er nog 
twee buitenbranden aan de V 
Ginhovenstraat en op het ter-
rein van Gemeentewerken aan 
het Schulpstet. De medewerkers 
van de gemeente hadden vuur-
werkrestanten opgeruimd op de 
Dorpsstraat. Er zaten echter nog 
smeulende resten in en hierdoor 
brandde een plastic container 
geheel af. In de nacht van 3 op 
4 januari was er rond 4.00 een 
containerbrand aan de Winkler-
laan. Het brandje viel mee, maar  
de schade en troep was enorm.

In de laatste week van 2008 was 
er op 29 december een bin-
nenbrand in de gymzaal aan 
de Groenelaan. De brand werd 
ontdekt door kinderen die gin-
gen sporten en was veroorzaakt 
door sluiting in de meterkast. De 
brand was snel onder controle, 
maar de schade was aanzien-
lijk. Omdat het nog wel enige tijd 
gaat duren voordat de stroom-
voorziening hersteld kan worden 
zijn de waterleiding en verwar-
ming afgetapt in verband met de 
vorst. 
Op 30 december was er nog een 
melding van Dijk en Duin, nadat 
een van de bewoners een hand-
doek in brand had gestoken. 
(Foto: Giel de Reus). 

Castricum - Zondag 1 februa-
ri wordt er in restaurant Blinc-
kers een kunstveiling gehou-
den, waarbij werken van beken-
de en minder bekende kunste-
naars bij opbod zullen worden 
verkocht. De opbrengst is be-
doeld voor een schoolgebouw 
voor het voortgezet onderwijs in 
Burkina Faso. De kosten daar-
voor zijn geraamd op 182.000 
euro. De stichting WOL (Werk-
groep Ontwikkelingssamenwer-
king Limmen) heeft via fond-
senwerving reeds 80.000 eu-
ro alsmede 70.000 euro van do-
nateurs ontvangen. Met de vei-
ling hoopt men nu de resterende 
32.000 euro binnen te halen. Vei-
lingmeester is de rotarian Ben-
Kees Eeltink.
 
Beelden (keramiek, albast, ser-
pentijn, speksteen), schilderijen 
en batiks: in ’t totaal 130 stuks 
zullen voornamelijk op de bo-
venverdieping tentoon worden 
gesteld. Ook zijn er Afrikaan-
se beelden van brons, die in 
het kunstenaarscentrum Centre 
d’Artisanat d’Art in de hoofdstad 
van Burkina Faso, Ouagadougou 
zijn gekocht door Salif Sodré. Hij 
is de belangrijke contactpersoon 
van de WOL in Burkina Faso. Ini-
tiatiefneemster van de veiling is 
de secretaresse van de WOL, 
Johanna Klein. “Wij zijn begon-
nen allerlei kunstenaars te bena-
deren”, zegt zij. “Zo kwamen wij 
in contact met kunstenaars van 
de Fietsroute, met kunstenaars 
van de Tafel van 23 (fraai be-
schilderde tafels na brandscha-
de in café restaurant Blinckers) 
en met de amateurkunstenaars 
van de amateurskunstenaarsver-
eniging Perspectief. Alle werken 
zullen afwisselend worden ten-
toon gesteld. Men kan vanaf he-
den reeds een kijkje in het café 
restaurant komen nemen. Die-
genen, die thuis alles willen be-

kijken en die zich willen inschrij-
ven voor de veiling, kunnen dat 
doen via de website: www.stich-
tingwol.com/veiling. Ook kan 
men op de veilingdag zelf vanaf 
13.00 uur zich laten inschrijven. 
Men moet dan wel een bankpas-
je meenemen, want alle betalin-
gen geschieden via machtigin-
gen. Stukken van bekende kun-
stenaars zullen worden geveild 
vanaf een bodem- oftewel mini-
mumprijs. 
 
Het goede doel
Al het voorbereidende werk is 
gedaan door genoemde Johan-
na Klein, bestuurslid van de WOL 
Maria Hoogeboom en vrijwillig-
ster Tine Vermorken. De Rotary-
club Castricum/Akersloot/Lim-
men, die door verschillende do-
naties de WOL een warm hart 
toedraagt, is sponsor van de vei-
ling. Zij zijn ook verantwoordelijk 
voor de publiciteit en het verloop 
van de veiling. Behalve dat alles 
gaat om het goede doel is ook de 
sfeer bepalend voor het geheel. 
Er is live muziek, verzorgd door 
Gerard van de Schaaf en Jean 
Hanck. De WOL heeft al veel 
goed werk verricht en staat hoog 
aangeschreven bij verschillende 
grote organisaties. Via Impulsis, 
het loket bij ICCO (Interkerkelij-
ke Organisatie voor Ontwikke-
lingssamenwerking) voor parti-
culiere initiatieven, zoals de WOL 
alsmede van de NCDO (Nationa-
le Commissie voor Internationa-
le Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling) ontvangt de WOL 
regelmatig subsidie. Zo kon de 
WOL zorgen voor de realisering 
van een schoolgebouw met zes 
lokalen in Ouahigouya in de pro-
vincie Yatenga in het noorden 
van Burkina Faso. De opbrengst 
van de veiling is bedoeld voor 
een tweede nieuw schoolge-
bouw voor het voortgezet onder-
wijs. Het belangrijkste doel is er-

WOL en Rotary zetten zich in

Kunstveiling in Blinckers
voor te zorgen, dat het onderwijs 
beter aansluit bij de ontwikke-
lingsbehoeften van de bevolking. 
Het huidige onderwijssysteem 
is nog steeds gebaseerd op het 
koloniale systeem, toen Burki-
na Faso nog Opper Volta heette 
en een Franse kolonie was. On-
derwijs was bedoeld om ambte-
naren op te leiden, maar niet om 
het land te ontwikkelen. 
 
Nieuwe generatie
Het bestaande schoolgebouw en 
het nieuw te bouwen schoolge-
bouw maken deel uit van het on-
derwijscomplex ZOODO in Oua-
higouya. Met dit complex wil de 
WOL samen met haar Afrikaan-
se partner DSF (Développement 
Sans Frontière) de kwaliteit van 
het onderwijs verbeteren. De 
DSF richt zich op een nieuwe ge-
neratie jongeren. Op de nieuwe 
school voor het voortgezet on-
derwijs komen lesmateriaal en 
programma’s voor nieuwe vak-
ken, die de traditionele denkpa-
tronen moeten doorbreken. De 
nieuwe lessen zullen onder meer 
gaan over opvoeden tot verant-
woord burgerschap, normen en 
waarden, mensenrechten en ge-
lijke behandeling van jongens en 
meisjes. Ook lessen over sexua-
liteit, waaronder het voorkomen 
van (tiener)zwangerschappen, 
de omgang tussen de seksen 
en het voorkomen van hiv/aids 
zitten in het nieuwe schoolpro-
gramma. Daarnaast zal er wor-
den onderwezen in hygiëne, ge-
zondheidszorg, persoonlijke ver-
zorging, gebitsverzorging en het 
belang van schoon water en ge-
zonde voeding. Voor ons zijn het 
allemaal vanzelfsprekende za-
ken, maar alle genoemde dingen 
moeten in Yatenga nog worden 
aangeleerd. 
 
De voorzitter van de WOL, Yvon-
ne Zomerdijk ziet de realisering 

van het nieuwe schoolgebouw 
vol vertrouwen tegemoet. “De 
182.000 euro zijn behalve voor 
het schoolgebouw ook bedoeld 
voor de inventaris, de leermidde-
len en de opleidingen voor do-
centen”, zegt zij. “Het voor ons 
nog resterende bedrag, dat door 
de aankopen van al die bieden-
de mensen bijeen zal worden 

gebracht, wordt door NCDO ook 
nog eens verdubbeld.” De offi-
ciële opening van de veiling is 
één februari om 14.00 uur in ca-
fé restaurant Blinckers, Zeeweg 
45/47 te Castricum aan Zee. Tij-
dens de veiling zijn alle stukken 
goed te zien op een beamer. Er is 
plaats voor 200 personen. (Mar-
ga Wiersma). 
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Eindelijk echt natuurijs!
Castricum - Na een aantal jaren 
is het eindelijk raak. De natuur-
ijsbaan van de Vereniging Ken-
nemer IJsbaan (VKIJ) is op ou-
dejaarsdag open gegaan. Het is 
voor velen weer wennen op de 
dunne ijzers, maar de clubkinde-
ren zwieren vlot en vrolijk weg. 
Ook op nieuwjaarsmorgen en 
afgelopen zaterdag is de baan 
open geweest. 
Het is een feestje voor iedereen! 
Groot en klein vermaken zich op 
het ijs. In de ambiance van licht-

jes, muziek, snert en warme cho-
colademelk wordt er heel wat 
geschaatst. Het relaxte is dat de 
veiligheid van het ijs nauwlet-
tend gecontroleerd wordt door 
de ijsmeester Hans Teeling. Met 
een glimlach kon hij eindelijk het 
verlossende ‘it gaet on’ werke-
lijkheid laten worden.
Ook deze week wordt er vorst 
voorspeld. Wie wil weten of de 
natuurijsbaan open is kijkt voor 
de meest recente informatie op 
de website van de VKIJ: www.

vkij.nl. Er worden ook clinics ge-
organiseerd voor belangstellen-
den en men kan zich opgeven 
voor schaatslessen via de site 
voor recreanten, voor de jeugd 
via Annemiek Kos, tel. 0251-
675250. Zij kan alles vertellen 
over de enthousiaste groep kin-
deren die het schaatsen al ge-
leerd hebben bij de schaatsles-
sen van de club op de ijsbaan 
van De Meent in Alkmaar iede-
re zaterdagmorgen van 10.00-
11.00 uur.  

Meervogels 60 

Heren senioren 1 
haakt af van titelstrijd
Akersloot - Direct in het nieu-
we jaar stond de uiterst belang-
rijke wedstrijd in het Veld tegen 
nummer drie op het program-
ma. Weinig toeschouwers zagen 
op zaterdagavond een vooral in 
de tweede helft uiterst spectacu-
laire wedstrijd waarin vrijwel van 
alles gebeurde.
Meervogels startte voor het eerst 
dit seizoen voltallig en nam snel 
een 1-0 voorsprong. Daarna 
werd al snel duidelijk dat twee 
ploegen tegenover elkaar ston-
den met totaal verschillende 
speelstijlen. VZV scoort voorna-
melijk van afstand en verdedigt 
ver vooruit geschoven. Meervo-
gels moet het hebben van cre-
ativiteit en verdedigt achteruit-
geschoven. VZV nam daardoor 
snel het heft in handen en voor 
Meervogels het wist stond het 
5-1 voor de rood-witten. Keeper 
Rik Sander kreeg geen kans van 
VZV wat gretig gebruik maakte 
van de vele ruimte van afstand. 
Door snelle breaks kon Meer-
vogels ook scoren, maar het gat 
bleef lang vier punten. De ruim-
te lag in het centrum van de 
VZV-verdediging en na ruim een 
kwartier konden Richard Krom 
en Cees Wevers daar gebruik 
van maken. De Akersloters kwa-
men tot op een punt en het werd 
spannend. Uiteindelijk werd de 
ruststand 14-12 voor VZV . 
Na rust leek het erop alsof de 
VZV-ploeg dreigde te bezwij-
ken. Meervogels kwam gelijk en 
Jelle Putter begon veelvuldig te 
scoren. De bewegelijke Meervo-
gels-aanval scoorde veel, maar 
de verdediging bleef apatisch 
bij de afstandschoten van de te-
genstander. Ook in ondertal-si-

tuaties konden de afstandschut-
ters zes maal scoren. Daardoor 
kon Meervogels niet de over-
hand krijgen ondanks goed aan-
valsspel. Een aantal spelers van 
Meervogels had moeite met de 
wedstrijdspanning en dat be-
perkte de Meervogels-coaches 
in hun wisselmogelijkheden. 
Ook VZV kreeg het conditio-
neel zwaar en de stand liep lan-
ge tijd gelijk op waarbij de Aker-
sloters de overhand leken te krij-
gen door de in de eerste helft 
onzichtbare William Kerssens, 
de sterke Richard Krom, Marco 
Buur en Jelle Putter. Geen van 
beide ploegen konden echter 
een beslissend gat slaan. 
Het zag er naar uit dat de wed-
strijd zou worden beslist door 
details en dat gebeurde uitein-
delijk ook. De geel-zwarte aanval 
draaide op volle toeren, ook bij 
VZV-noodgrepen in verdedigend 
opzicht, al werden op belangrij-
ke momenten opgelegde kansen 
gemist. Dat en een paar belang-
rijke verdedigingsfouten zorgden 
ervoor dat VZV vijf minuten voor 
tijd drie punten voorsprong kon 
nemen. In ondertal kon Meer-
vogels het tij niet meer keren en 
VZV kon met de afstandschoten 
(19 goals in totaal) de wedstrijd 
afmaken: 33-30.
De verdediging van Meervogels 
bleek niet bestand tegen de ste-
reotype VZV-aanval en dat kon 
de sterke Meervogels-aanval 
niet compenseren. 
Hierdoor haakt Meervogels af in 
de titelstrijd en zakt naar de der-
de plaats met Schagen als di-
recte concurrent. VZV neemt de 
tweede plaats achter koploper 
Lacom 91 nu alleen in.

Veilige schaatsbaan
Akersloot - De IJsclub Akersloot heeft in samenwerking met de 
brandweer een veilige schaatsbaan gecreëerd. Om de schaatsbaan te 
bereiken gaat men naar de haven van de ARZV en dan even door rich-
ting het Alkmaardermeer. De ijsclub zorgt voor verlichting en muziek 
en waar in de zomer ijs wordt verkocht kan men nu koek en sopie krij-
gen. 

Kerst- en oudjaartoernooien bij WIK
Castricum - Het Kerst-en ou-
dejaarsprogramma stond ge-
heel in het teken van onderlin-
ge toernooien. Op de vaste dins-
dagavond werd op 23 december 
het kersttoernooi ‘10 over rood’ 
gespeeld. De verrassende win-
naar over twee partijen, ieder 25 
beurten, werd nieuwkomer dit 
jaar in de club Jörgen Bolten met 
53 punten.
Hij was met de juiste wedstrijd-
mentaliteit in dit toernooi niet 
te verslaan. Als tweede met 40 
punten zag men Peter Vos fi-
nishen en tot eigen verrassing 
pakte Jan Kamp de derde plaats 
met 38 punten.
De prijzen stonden in het te-
ken van de feestdagen, verzorgd 

door Bakkerij Burgmeijer. 
Het oliebollentoernooi op 30 de-
cember waar voor een drieban-
dentoernooi werd gekozen, be-
loofde op voorhand een niet te 
voorspellen uitslag te worden.
Cees Burgmeijer kwam met een 
assortiment oliebollen aandra-
gen waaraan ieder zich tegoed 
deed.
Er werd een aanvang genomen 
met de wedstrijden, ieder twee 
partijen maal 30 beurten. Al snel 
bleek dat diegene die de mees-
te aversie had tegen het drie-
bandenspel, namelijk Jan Kamp, 
als een speer van start ging. 
Jan bracht het tot 18 carambo-
les, maar niet alleen in zijn eer-
ste partij, ook zijn tweede was 

van hetzelfde kaliber, met zelfs 
de hoogste serie van zes.
Dit totaalresultaat van 36 caram-
boles, goed voor 34 punten, be-
tekende aan het eind van dit ge-
zellige oliebollentoernooi de eer-
ste plaats voor Jan Kamp. Waar-
schijnlijk zal Jan nu in het vervolg 
met een positievere blik tegen dit 
driebandenspel aankijken.
Verrassende tweede werd, ook 
een nieuwkomer dit jaar in de 
club, Cynthia Slinger met 29 pun-
ten. Met één punt minder legde 
Gerard de Zeeuw beslag op de 
derde plaats. Voor het behalen 
van deze eer kregen de prijswin-
naars elk een fles wijn waarmee 
het oude jaar kon worden uitge-
luid.

Castricum - In de vijftiende ron-
de interne competitie en eer-
ste ronde van het nieuwe jaar 
van de Schaakvereniging Cas-
tricum was er veel vuurwerk te 
zien. Han Kemperink kreeg met 
wit tegen Sander Mossing Hol-
steijn een stevige aanval over 
zich heen, maar hield stand en 
sloeg de aanval af. Het reste-
rende spel leek beter voor Han, 
maar de messen werden niet 
meer geslepen en de partij ein-
digde in remise.  
Thomas Broek won wel tegen 
Erik van der Klooster en staat nu 
op de tweede plaats.
Gerard van Pinxteren speelde te-
gen Hans Schagen en in het licht 
van de historie, lag een remise 
voor de hand. In ware Halma-stijl 
ontspon zich een gevecht waar-
bij behoedzaam geschoven werd 
maar gaandeweg toch wat span-

Blauw oog, geen knock-out
ning voelbaar was. Na een grote 
afruil verminderde de spanning 
en eindigde de partij in een ‘he-
renremise’, zoals de buren jaloers 
opmerkten. 
Pim Hazewindus bestreed de Ca-
ro-Kann tegen Henk van der Eng 
en Pim kwam vanuit de opening 
iets beter te staan. In het mid-
denspel miste wit de kans een 
pion te winnen. Na afruil werd 
ook hier voor een remise geko-
zen, terwijl omstanders diverse 
winnende maar volgens Pim fou-
tieve zetten zagen.
Jos Maasdijk en Ton Hollanders 
kwamen in een klassiek paard- 
tegen lopereindspel terecht en 
de remise hing ook hier in de 
lucht. Na veel zetten kreeg Jos 
echter de kans zijn witte paard 
te ruilen voor de zwarte loper en 
toen bleek het pionneneindspel 
op tempo gewonnen voor hem.

Klaverjassen 
bij Meervogels
Akersloot - Op vrijdag 9 janu-
ari om 20.15 uur kan men weer 
terecht in het Boshuis voor kla-
verjassen. 

Voor meer informatie kan men 
bellen met Erwin Tiebie, tel. 
0251-315717.
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Paradise speelt 
in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 10 janu-
ari treedt de kermisband van 
Noord-Holland, Paradise op in 
Live Café de Balken. De band is 
al dertig jaar een begrip in heel 
Noord-Holland en de bandle-
den spelen elke keer met heel 
veel enthousiasme de zalen plat. 
Het repertoire is enorm breed, 
van de top 100 allertijden tot de 
huidige top 40 hits maar ook het 
betere rockwerk tot alle Neder-
landse toppers. 

Stefan Storm 
in Apotheker 
Uitgeest - Zaterdag 10 janua-
ri komt ‘Het Vliegend Hert Par-
ty’ naar café De Apotheker met 
zanger Stefan Storm. 
Stefan heeft al diverse hits ge-
had in Nederland, zoals Goeie-
moggel en het Dongellied. 

Rob Noordover exposeert 
bij Lemexposities Uitgeest
Uitgeest - Uitzonderlijke teke-
ningen in panoramavorm van het 
dorp Uitgeest kenmerken de be-
trokkenheid met zijn woonplaats. 
Zijn manier van werken is uniek 
en hij weet de kijker niet alleen 
te imponeren door het detail, 
maar vooral de nieuwsgierigheid 
te wekken; wat is werkelijkheid  

en wat is fictie? Tot en met 1 fe-
bruari is zijn werk te zien in Lem-
exposities, Hogeweg 92a in Uit-
geest. Rob is aanwezig voor het 
verhaal op zondag 11, 18 en 25 
januari van 12.00 tot 17.00 uur.
Lemexposities is open op woens-
dag, zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.

Krans maken 
en streetdance
Uitgeest - Zaterdag 10 janu-
ari gaan de kinderen iets ma-
ken voor de vogeltjes; een voe-
derkrans. Aanvang 14.00 uur en 
het duurt ongeveer tot 16.00 uur. 
Wie geen lid is betaalt twee euro 
om mee te doen. 
Na een korte onderbreking van-
wege de kerstvakantie gaan za-
terdag, 10 januari de streetdan-
celessen van speeltuinvereni-
ging Kindervreugd Uitgeest weer 
van start. Onder begeleiding van 
Tessa de Goede en Sabine de 
Graaff leren de kinderen ver-
schillende dansen die zij tijdens 
de uitvoering later dit jaar zul-
len laten zien. Iedereen die het 
leuk vindt om streetdance te le-
ren is welkom bij Kindervreugd. 
De lessen zijn elke zaterdag van 
10.00 tot 11.00 uur in het clubge-
bouw van de speeltuin. 
Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl of mail 
naar speeltuinuitgeest@hotmail.
com. 

Hockeyers kijken uit naar 
de midwintercompetitie 
Uitgeest - Zaterdag 10 janua-
ri gaat bij MHCU de midwinter-
competitie van start. Alle teams 
zijn de komende weken actief 
in deze competitie of in de zaal-
competitie Het meisjes 8D team 
heeft in de kerstvakantie nog 
deelgenomen aan een zaalhoc-
keytoernooi in Haarlem. Zij heb-
ben inmiddels ervaren dat zaal-
hockey toch ietsje anders is dan 
veldhockey. Immers, de bal-
len zijn sneller en je mag alleen 
maar pushen. Met een derde 
plaats kunnen zij terugkijken op 
een zeer geslaagd toernooi.
Ook de tweede wedstrijddag 
hebben de meiden MC1 beide 
wedstrijden gewonnen. De eer-
ste partij tegen Alkmaar gin-
gen de dames met achterstand 
2-1 de rust in, maar in een zeer 
spannende en gelijkopgaande 
strijd wisten de meiden uit Uit-
geest toch de winst naar zich toe 
te halen. Eindstand 3-4. De twee-
de partij tegen Hermes uit Den 
Helder was eveneens spannend, 
vooral in het begin. Uitgeest nam 
weliswaar een voorsprong, maar 
tot de rust bleef die beperkt (4-
3). Na de rust stoomde het Uit-
geester team pas echt goed door 
en met vooral een enorme inzet 
en beleving was de eindstand 
met 8-4 overtuigend. Met nog 
een wedstrijddag te gaan gaat 
Uitgeest MC1 ruim aan kop in de 
poel. De laatste dag is winst van 
1 van beide partijen voldoende 
voor het kampioenschap. 
Meiden B1 speelde zondag hun 

laatste zaalhockeywedstrijddag. 
Er moesten eveneens twee partij-
en worden afgewerkt en Uitgeest 
had nog uitzicht op het kampi-
oenschap echter beide partijen 
moesten wel gewonnen worden. 
De eerste partij tegen Rood-Wit 
(Aerdenhout) werd zeer overtui-
gend gespeeld en eigenlijk zon-
der problemen werd de winst 
zeker gesteld. Eindstand 7-3. 
De tweede partij moest direct 
daarna gespeeld worden tegen 
Kraaien MB2. Ondanks wat klei-
ne blessures en vermoeidheid 
werd de stick weer vol goede 
moed ter hand genomen. De da-
mes konden de eerste helft niet 
echt overtuigen maar gelukkig 
was de instelling bij Kraaien nog 
minder. Duidelijk vermoeid ging 
Uitgeest toch met 1-0 de rust in. 
Om de winst en het kampioen-
schap zeker te stellen gingen 
de dames toch met meer bele-
ving het veld in wat direct resul-
teerde in een paar snelle goals. 
De Kraaien kwamen er helemaal 
niet meer aan te pas. Eindstand 
5-0 en meiden MB1 zijn kampi-
oen zaalhockey 4e klasse. Een 
uitstekend resultaat zeker omdat 
deze dames niet eerder in een 
zaal hebben gespeeld. 

Hockeyvereniging MHCU is de 
laatste jaren enorm gegroeid qua 
ledenaantal maar is nog steeds 
op zoek naar nieuwe leden. 
Vooral de jongensteams hebben 
aanvulling nodig. Voor meer in-
formatie, zie www.mhcu.nl.

Doe maar gewoon... 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 8 januari 20:00 uur: 
Volleybalcompetitie Voluit, 20:00 
uur: Dartcompetitie. Vrijdag 9 ja-
nuari 20:00 uur: Dartcompeti-
tie, RZVV SNS Regiobank Com-
petitie: 19:30 uur: Vlaggenko-
ning-Rotho Houten Vloer, 20:10 
uur: Auto Centraal Uitgeest-
KMU Sierhekken, 20:50 uur: Pa-
tina Valbeveiliging-Sporthal de 
Zien, 21:30 uur: Bellus Bouwkos-

Uitgeest - ‘Doe maar gewoon, 
dan doe je al gek genoeg’. Wat 
betekent het om psychische pro-
blemen te hebben? Mensen die 
psychisch lijden hebben vaak te 
maken met vooroordelen en dis-
criminatie. Tijdens een voorlich-
tingsbijeenkomt krijgt men in-
formatie over hoe het leven van 

iemand met psychische proble-
men eruit kan zien en wat de ge-
volgen zijn voor hem of haar in 
de samenleving. 
De voorlichting vindt plaats 
op donderdag 29 januari in de 
Openbare Bibliotheek Uitgeest, 
Dr. Brugmanstraat 5 in Uitgeest 
van 13.30 tot 15.00 uur.

ten-Grafico, 22:10 uur: De Groot 
Verzekering-WEA accountants, 
22:50 uur: Autobedrijf Uitgeest-
Snijder Stoffering. Zaterdag 10 
januari: 9:00 uur: Jeugd Volley-
balcompetitie, 14:00 uur: Zaal-
hockey. Zondag 11 januari 9:30 
uur: Zaalhockey, 14:00 uur: Korf-
balcompetitie. Maandag 12  ja-
nuari: 20:30 uur: KNVB Zaalvoet-
balcompetitie. 

Waar heb jij oudjaar gevierd?
In de lift van de Heemblom
Heemskerk - Tien bewoners 
van de Heemblom hebben de 
jaarwisseling in de lift door-
gebracht. De bewonerscom-
missie van het appartemen-
tencomplex bij de rotonde in 
de Hoflaan is zeer actief en 
net als vorig jaar zou het ou-
dejaarsfeestje gezamenlijk 
worden gevierd in de ontmoe-
tingsruimte beneden. 

Het werd een gezellige avond 
zo met zijn allen. Om kwart voor 
12 zou het gezelschap naar het 
penthouse van bewoonster Ans 
de Looper gaan, omdat er vanaf 
haar dakterras een prachtig uit-
zicht op het vuurwerk zou zijn. 
Twee buurvrouwen waren alvast 
vooruit gegaan om de champag-
ne in te schenken. Er kunnen 13 
mensen in de lift. De tocht naar 
boven kon dus in drie keer ge-
maakt worden. 
De eerste lichting van 10 man 
stond nog maar net in de lift of 
hij bleef al hangen op de eer-
ste verdieping. Vervolgens zakte 
de lift uit zichzelf weer naar de 
begane grond. Tot schrik van de 
passagiers ging de liftdeur niet 
meer open en viel de verlichting 

uit. Gelukkig floepte de noodver-
lichting snel aan. 
Door het kloppen op de deur  
begrepen de 20 achtergebleven 
mensen dat er iets aan de hand 
moest zijn. Een aantal bewoners 
van de Heemblom heeft een lift-
cursus gedaan en zo kwam de 
hulp snel op gang. Vanuit de lift 
is ook nog gebeld met het sto-
ringsnummer. 
Bewoonster Ans de Looper: ,,De 
dame van de centrale dacht dat 
het geintje was. We hebben haar 
verteld dat sommigen van ons 
een cursus hadden gevolgd, 
maar als het ons niet zou luk-
ken om uit de lift te komen, zou-
den we terugbellen. Ze wenste 
ons een gelukkig nieuwjaar. Uit-
eindelijk heeft iemand een sleu-
tel gehaald om de liftdeur voor 
ons te kunnen openen. Toen was 
het al kwart over 12. De andere 
bewoners hadden in die tijd de 
trap genomen naar mijn huis. Ze 
hadden gewacht met de cham-
pagne en zo stonden we elkaar 
om kwart over 12 nieuwjaar te 
wensen.’’ 
Het werd een jaarwisseling waar 
nog vaak over gepraat zal wor-
den. (Anneke Araya)
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Koning Winter 
regeert de rug-
bycompetitie
Castricum - De Nederland-
se Rugby Bond heeft de gehe-
le speelronde van 4 januari af-
gelast, omdat de veldcondities 
niet van dien aard waren dat er 
gespeeld kon worden. De ron-
de was een week naar voren ge-
haald om later de play-offs over 
drie wedstrijden te spelen. Hope-
lijk zullen de ingeplande inhaal-
rondes voldoende soelaas bie-
den om het reguliere program-
ma op tijd af te ronden. 
Komend weekend staat voor 
CAS RC de return tegen AAC 
op het programma. Dan hopen 
de Castricummers het smadelij-
ke verlies op eigen veld in Am-
sterdam goed te maken. De La-
dies reizen af voor de partij te-
gen de Pickwick Ladies in De-
venter. Op Wouterland komen de 
reserves in actie tegen Gronin-
gen met een vervroegde aftrap 
om 12.30 uur. 
Alles hangt uiteraard af van de 
strenge hand van Koning Winter. 
Zolang de vorst nog in de grond 
zit is het onmogelijk om te spe-
len. 
Let dus op de berichtgeving die 
op www.casrc.nl altijd het meest 
recent is!

Schaakmat het ultieme doel
Castricum - Het gebeurt te-
genwoordig nog zelden dat een 
schaakpartij in schaakmat ein-
digt. Afgelopen week was het bij 
Schaakclub Bakkum tweemaal 
raak! In de meest bizarre par-
tij van de avond pleegde Fons 
Vermeulen met zwart tegen Bob 
Bakker een spectaculair schijn-
offer, wat hem een pion voor-
sprong opleverde en een op het 
oog gewonnen stelling. 
Door een stoïcijns doorschaken-
de Bakker liet Vermeulen zich 
echter tot enkele verdedigings-
zetten verleiden, deed één wat 
minder pionzetje en werd par-
does in drie zetten mat gezet. 
Arno Schlosser wist met wit te-

gen Alice Nielen spoedig een 
stuk te winnen. Na het elimine-
ren van de laatste zwarte tegen-
kansen, kon Schlosser met mat 
in twee de partij tot winst om-
zetten. 
Peter Siekerman en Han Kem-
perink kozen voor een Open 
Spaanse opening, hetgeen tot 
mooie partijen kan leiden, maar 
in dit geval koos Siekerman 
voor een tamme voortzetting. Hij 
kreeg hierdoor wel wat ruimte-
lijk overwicht, echter door afruil 
van de stukken resteerde er een 
ongelijk lopereindspel met remi-
se als resultaat. In een ongebrui-
kelijke damepion variant drong 
Adri Twisk met zwart koploper 

Sandra Hollander en Koen 
Kramer snelschaakkampioenen
Limmen - Schaakvereniging 
Vredeburg speelde vrijdag 2 ja-
nuari het snelschaakkampioen-
schap. In partijtjes van slechts 
vijf minuten per speler moest de 
beslissing vallen door schaak-
mat of door tijdverlies. Er werd 
razendsnel geschaakt waardoor 
bij de jeugd soms een eenvoudi-
ge herdersmatje over het hoofd 
werd gezien. 
In de jeugdgroep ging het om 
de toppers Ozair Dahi, Allard de 
Vries, Karel Voorwalt en Sandra 
Hollander. Sandra bleek de snel-
ste en de koelbloedigste waar-
door zij als eerste meisje na vijf 
ronden de trotse bezitter van de 
beker werd. In de A-groep wa-

ren alle gerenommeerde snel-
schakers aanwezig en gebrand 
op de titel, zij wisten dat in vijf 
minuten tijd snelheid, voorzich-
tigheid en bluf succes of verlies 
kunnen betekenen. Na enkele 
ronden begon er tekening te ko-
men in het veld van 25 spelers 
en werd een kopgroep duidelijk, 
bestaande uit Koen Kramer, Bob 
Stolp, Niels Hageman, Ed Stolp 
en Jos Admiraal. Koen bleef on-
geslagen en de anderen struikel-
den wel een keer, waardoor na 
negen ronden Koen Kramer net 
als vorig jaar snelschaakkampi-
oen werd en de wisselbeker mag 
houden. Hij laat de 25 jaar oude 
beker echter aan de vereniging. 

Afzwemmers december  
Castricum - Op 3 december 
hebben negen kandidaten bij 
zwembad ‘de Witte Brug’ in Cas-
tricum voor de drie verschillen-
de Zwemvaardigheidsdiploma’s 
afgezwommen. Voor Zwemvaar-
digheid 1 zijn Justin Baars, Rosa 
Koopman, Janiek Ruitenbeek en 
Fabe Zijp geslaagd. Anna Have-
laar en Han Jing Min hebben sa-
men aan alle eisen voor Zwem-
vaardigheid 2 voldaan en aan de 
zwaardere eisen voor Zwemvaar-
digheid 3 voldeden: Rick Hollen-
berg, Thom Hollenberg en Deni-
se Laan.
Op 10 december hebben 23 jon-
gens en meisjes hun A-diploma 
gehaald. Dit waren: Marc Algra, 
Jenna Assink, Nori van der Berg, 
Stan Duinmeijer, Max Dijkman, 
Ilse Geel, Kiki van Goor, Stan de 

Graaf, Tim de Graaf, Sven Hol-
lenberg, Floris Honing, Noor van 
Keulen, Mees Konijnenberg, Me-
rel Koning, Max van der Kruys-
sen, Sanne Louwe, Femke Met-
selaar, Fien de Ruijter, Jelle 
Schoel, Willemijn Smit, Tonnie 
Vermolen, Lisa Wolterbeek en 
Lars Wijker.
Op 17 december was er afzwem-
men voor het B-diploma. Deze 
middag hebben 16 kandidaten 
hun zwemprestaties laten zien. 
Dit waren: Nena van Dijk, Max 
de Heus, Jasper Huis, Lieke Ja-
cobs, Joyce Kaandorp, Femke 
Kerssens, Maaike Krom, Mer-
rit Lammers, Melissa Landman, 
Jens Meerman, Nesta Midavai-
ne, Jesse de Ruijter, Leon Rij-
kenberg, Stein Visser, Melle de 
Vroome en Cillian Willems.

Kerstvakantiecocktail 
succesvol verlopen
Castricum - Ook tijdens de 
kerstvakantie werden door de 
Stichting Welzijn Castricum wer-
velende activiteiten geboden 
aan kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar. Net als bij de zomer-
editie van de vakantiecocktail 
was er weer veel belangstelling; 
meer dan 220 kinderen deden 
mee aan de activiteiten. 
De kinderen konden deelne-
men aan onder meer klimmen 

en boogschieten bij Berg en 
Bal en indoorkorfballen bij Heli-
os, dit keer in het Jac. P. Thijsse 
College. Kerstdecoraties maken 
bij Mem’s Atelier, naar het Ver-
teltheater gaan van de Boeken-
werkplaats en Breakdancen bij 
Fruns aan de Verlegde Overtoom 
in Castricum maakten ook deel 
uit van het programma. Wie de 
smaak te pakken heeft kan ook 
na de vakantie terecht .

Korfbal bij Helios in Castricum tijdens de Vakantiecocktail

Nieuwjaarsdemonstraties TIOS 
zondag in sportcentrum Enterij
Limmen - TIOS is een bloeien-
de vereniging en telt momenteel 
ruim 400 leden. 
De sinds november nieuwe 
voorzitter Joke Dekker: “We-
gens groot succes vorig jaar bij 
het 50-jarig jubileum hebben wij 
dit jaar wederom nieuwjaarsde-
monstraties gehouden.” De be-
langstelling was enorm groot. De 
tribune was propvol met vele ou-
ders, opa’s en oma’s en beken-
den, die genoten van de vele op-
tredens, die door Gerda Burge-
ring werden aangekondigd. De 
turnafdeling (recreatie en se-
lectie) bestaat uit circa 130 le-

den en de jazz-afdeling uit circa 
160 leden. Bovendien is er een 
groep balthiek, waar negen jon-
gens van zes, zeven en acht jaar 
bij betrokken zijn. 
Voorts zijn er zo’n 100 dames lid 
(body shape en body fit). Er wa-
ren zondag van 15.00 tot 17.00 
uur vele demonstraties van keur-
ploegleden, ex-turnsters en de 
jazz-afdeling. De allerkleinsten, 
de kleuters dansten op liedjes 
uit de mini-disco. 

Op de foto: de meisjes van 
de woensdag twee. (Marga 
Wiersma).

Ton Morcus in de verdediging en 
kwam positioneel zeer goed te 
staan. Op het moment suprême 
vergat Twisk echter een cruciale 
pion te veroveren die de partij in 
zijn voordeel had kunnen beslis-
sen. Het werd uiteindelijk remise. 
Henk van der Eng kreeg tegen 
Jacob Bleijendaal prima aanvals-
spel en deed een ogenschijnlijk 
kansrijk stukoffer. Tot zijn schrik 
hield Bleijendaal echter stand 
en met een stuk meer kon hij de 
partij tot winst omzetten. 
De sluwe nestor Sjoerd Gaastra 
wist met prima schaak Jos Groen 
te verschalken. Stand aan kop: 1. 
Ton Morcus; 2. Bob Bakker; 3. 
Peter Siekerman.

IJsclub Kees Jongert organiseert 
diverse kortebaanwedstrijden
Heemskerk - Op vrijdag 2 janu-
ari konden de wedstrijden door 
dooi helaas niet doorgaan maar 
ijs en weder dienende organi-
seert IJsclub Kees Jongert don-
derdag 8 januari op de ijsbaan 
in Park Assumburg te Heems-
kerk kortebaanwedstrijden voor 
de categorieën dames en heren 
en jeugd, meisjes en jongens van 
negen tot en met vijftien jaar.

Eind 1996 was de laatste keer 
dat Kees Jongert de wedstrijden 

organiseerde. Toen nog op de ijs-
baan gelegen aan de St. Aagten-
dijk. De kampioenen toen waren 
Jan Niesten en Margret Bleijen-
daal en bij de jeugd Rik Jordens 
en Silvia Beentjes. 
Het is een open kampioenschap, 
iedereen kan inschrijven voor 
deze wedstrijden en men hoeft 
geen lid te zijn van de ijsclub of 
in Heemskerk te wonen. Inschrij-
ving jeugd om 18.00 uur in het 
clubhuis van de ijsclub en de 
start is om 18.30 uur.

Inschrijving volwassenen vanaf 
19.00 uur en de start is om cir-
ca 20.00 uur. Inschrijfgeld jeugd 
2,00 en volwassenen 3,00 euro.

Ook niet schaatsers zijn welkom 
om de rijders aan te moedigen. 
De entree is gratis en de koek en 
zopie staan klaar. 
Het adres van de IJsclub Kees 
Jongert is Adelaertlaan 5 in 
Heemskerk. Voor meer infor-
matie Cor Enthoven, tel. 06-
53165760.
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een heerlijk (en) gezond 2009 !!!
Een heel nieuw jaar, dus alle tijd om volop te genieten van 
onze ambachtelijke lekkernijen, en we beginnen al goed…

wintercake **div. smaken**
van woensdag tot woensdag  2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:

wintervlaai
om warm van te worden..... nu van  6,75 voor  5, 50 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

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

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

Uitgeest - Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeen-
te Uitgeest die maandag werd 
gehouden, heeft burgemees-
ter Mieke Baltus stilgestaan bij 
de opvallendste gebeurtenissen 
van het afgelopen en haar blik 
gericht op het nieuwe jaar. Na-
tuurlijk kwam de overlast door 
jongeren die horecagelegenhe-
den bezoeken aan de orde en de 
afsluiting van het Tolpad. Mieke 
Baltus is bereid om de maatre-
gelen om overlast tegen ter gaan 
uit te breiden met toezicht op 
straat. “Ik verzet mij tegen het 
besluit van de gemeenteraad 
van Heemskerk om het Tolpad 
af te sluiten. Ik beschouw dat 
als incidentenpolitiek, ten koste 

Optimisme overheerst 
bij nieuwjaarsspeech

van veel goedwillende jongeren 
en ouderen die druk gebruikma-
ken van het openbaar fiets- en 
wandelpad. Ik heb goede hoop 
dat de rechter deze week met 
een voor ons gunstige uitspraak 
komt, zodat we onze aandacht 
en energie gezamenlijk met 
Heemskerk weer kunnen wijden 
aan het vraagstuk in zijn geheel.” 
Baltus verhuist volgende week 
naar Uitgeest, eerst naar een tij-
delijk onderkomen en daarna 
naar de Waldijk. “Ondanks de 
soms wat treurige vooruitzich-
ten met betrekking tot de econo-
mie, verheug ik mij op 2009. La-
ten we optimistisch blijven en er 
met zijn allen, ook in Uitgeest, de 
schouders onder zetten.” 

Korfballers Stormvogels 
starten jaar uitstekend
Uitgeest - Korfbalvereniging 
Stormvogels heeft de uitwed-
strijd tegen Waterland met 10-12 
gewonnen en dat was natuurlijk 
een mooie start van het nieuwe 
jaar.
Stormvogels begon goed. Door 
een strafworp te verzilveren werd 
het al snel 0-1. De tegenstander 
kwam echter sterk terug en liep 
vervolgens uit naar een 3-1 en 4-
2 en 5-3 voorsprong. Voor rust 
kwam Stormvogels weer redelijk 
terug en was de achterstand nog 
maar een punt (5-4). In de eer-
ste paar seconden na rust scoor-
de Jolanda Laanbroek door mid-
del van een doorloopbal weer 
de aansluitende treffer. De ploe-
gen ontliepen elkaar weinig met 
tussenstanden van 6-6, 8-6, 9-9, 

10-10. In deze fase van de wed-
strijd wist Waterland steeds eerst 
te scoren. Mark Spillenkom wist 
in de laatste minuten Stormvo-
gels eindelijk weer (voor het 
eerst na de 0-1) op voorsprong 
te zetten. Nadat Gerard Valke-
ring een strafworp verzilverde 
was de wedstrijd binnen. Ein-
delijk kon het team in de laatste 
minuut rustig spelen en werd het 
geen spannende laatste minuut 
met een gelijke stand. Opvallend 
aan deze wedstrijd was dat ne-
gen mensen de twaalf doelpun-
ten hebben gescoord. Valkering 
was na afloop zeer tevreden. ,Dit 
geeft goed weer dat iedereen in 
onze ploeg kan scoren en we het 
moeten hebben van het collec-
tief.’ 

Traditie FC Uitgeest: de 
oudjes tegen de jonkies
Uitgeest - Bij FC Uitgeest is 
het, net als bij vele andere ama-
teurclubs, een goede gewoon-
te om op de eerste zondag van 
het nieuwe jaar een wedstrijd te 
spelen tussen het huidige eer-
ste elftal en een team van oud-
gedienden. Ditmaal was onder 
leiding van Robbie van Leeuwen 
het kampioenselftal van 2000 bij 
elkaar gebracht voor deze tradi-
tionele match.
Helaas waren de omstandighe-
den niet geweldig. Het veld had 
een bevroren onderlaag en een 
ontdooide bovenlaag met als ge-
volg vele glij- en glibberpartijen.
Toch slaagde beide teams er-
in om de toeschouwers een leu-
ke wedstrijd voor te schotelen 
waarbij vooral de inzet en het 
nog steeds aanwezige fanatis-
me bij de ‘oudjes’ opviel. Man-
nen als Jacobs, de Wit, Molenaar 
en van Tol lieten zich zeker niet 
zomaar wegspelen. Hoogtepunt 
daarin was een sliding over ze-
ker tien meter van Stephan Half, 
die daarbij zeker vijf meter bui-
ten de zijlijn de bal veroverde. 
De jonkies stelden daar gallery-
play en frivoliteiten tegenover. 
Een amusante wedstrijd die uit-
eindelijk met 4-1 werd gewon-
nen door het huidige eerste. Op-
vallend daarin was vooral de rol 
van Gert Jan Zonneveld die met 
drie doelpunten nadrukkelijk zijn 

kandidatuur stelde voor een ba-
sisplaats bij hervatting van de 
competitie. 
Na afloop van de wedstrijd was 
er een gezellige nieuwjaarsre-
ceptie. Voorzitter Jack Zwart-
hoed stelde in zijn nieuwjaars-
toespraak dat 2009 voor FC Uit-
geest een belangrijk jaar gaat 
worden. Sportief omdat men vol-
ledig inzet op promotie naar de 
derde klasse en organisatorisch 
vanwege de aanstaande renova-
tie van het sportpark.
Hoewel FC Uitgeest er goed voor 
staat in de vierde klasse zal het 
nog alles uit de kast moeten ha-
len om directe promotie te be-
werkstelligen. Het vertrouwen in 
trainer Bosman is daarin zo groot 
dat de club heeft besloten zijn 
contract te verlengen. 
In 2009 zal, waarschijnlijk direct 
na het komende ICGT, sportpark 
De Koog een volledige “make-
over” krijgen. Het belangrijkste 
gevolg daarvan is dat FC Uit-
geest de beschikking krijgt over 
twee kunstgrasvelden. Het stelt 
de als maar groeiende vereni-
ging in staat om, veel intensie-
ver dan nu het geval is, de velden 
voor zowel trainingen als wed-
strijden optimaal te gebruiken. 
Tot slot deed voorzitter Zwart-
hoed een hartstochtelijke op-
roep aan de leden om zich aan 
te melden als vrijwilliger.  

Onrustige 
jaarwisseling
Uitgeest - Op 31 januari kwam 
een melding bij de brandweer 
binnen dat er een auto in brand 
stond op de Kleis. Bij aankomst 
bleek het om een caravan te 
gaan. Na de bluswerkzaamhe-
den was er weinig van de ca-
ravan over. In Heemskerk raak-
ten twee mannen gewond in hun 
gezicht bij het afsteken van vuur-
werk. Beide slachtoffers ston-
den in/bij een niet afgegaan stuk 
vuurwerk te kijken die alsnog 
ontbrandde. Zij zijn naar een zie-
kenhuis vervoerd. In Beverwijk 
moest worden  opgetreden te-
gen het ontsteken van vreugde-
vuren op verschillende plaatsen. 
Op de Cornelis Materweg raak-
te een 50-jarige man gewond 
toen hij tijdens het afsteken van 
vuurwerk werd aangereden door 
een automobilist. Deze reed door 
zonder zich om het slachtoffer te 
bekommeren of zich bekend te 
maken. Het slachtoffer liep ver-
wondingen in zijn gezicht en aan 
zijn arm en nek op. Hij werd ter 
plaats behandeld. Politieagenten 
troffen bij onderzoek wel de ver-
moedelijke auto aan en hebben 
deze in beslag genomen. Het on-
derzoek naar de verantwoordelij-
ke bestuurder wordt voortgezet. 

Naar Millhouse?
Uitgeest - Aanstaande vrijdag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag 16 
januari is Mill House open voor 
jongeren van elf tot en met zes-

tien jaar van 15.00 tot 17.30 uur. 
Op vrijdag begint om 20.00 uur 
een film voor jongeren vanaf elf 
jaar. De toegang is gratis,
Mill House is te vinden aan de 
Molenwerf 6 in Uitgeest. 

Onverzekerd
Heemskerk - Op een parkeer-
plaats bij een benzinestation aan 
de A9 heeft de politie op 2 janu-
ari een 38-jarige man in zijn auto 
aangehouden. De man zat coke 
te snuiven en bleek rond te rij-
den in een auto die niet verze-
kerd was. Hij is overgebracht 
naar het bureau. De coke is in 
beslag genomen. Tegen de man 
is proces-verbaal opgemaakt. 
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

Burgerlijke stand
GEBOREN
Kai Benjamin Brandjes, zoon van 
P.A. Brandjes en S.M.C. Ooster-
man
Babs Catharina Marie Groen, 
dochter van V.T.J. Groen en L.C. 
Frantsen

Kijk op Uitgeest
Tussen-
verhuizing
Volgende week is het eindelijk zo 
ver. Dan ga ik met mijn gezin ver-
huizen naar Uitgeest. Helaas nog 
steeds niet naar ons nieuwe huis, 
want dat is nog niet af. We hebben 
zelfs de sleutel nog niet gekregen. 
Toch hopen we over een maand 
echt Waldijkers te zijn. Maar voor-
dat dat zover is trekken we eerst 
een maand in een huisje van de 
Meerparel, bij het Uitgeestermeer. 
Ons huis in Heemskerk wordt na-
melijk volgende week al overge-
dragen aan de nieuwe eigenaren. 
Een stel uit Haarlem met een peu-
tertje en nog een baby op komst. 
Ook zij hebben er veel zin in en 
worden nu ook IJmondianen.

Ondanks dat zo’n tussenverhui-
zing veel extra gedoe oplevert, kij-
ken we er erg naar uit. Het klinkt 
gek, maar toch heb je een beetje 
het gevoel op vakantie te zijn in je 
eigen dorp. Toen ik enkele weken 
terug het huisje reserveerde dacht 

ik nog dat het jammer was om in 
de winter aan het water te zitten. 
In de zomer zit je daar toch lek-
kerder. Maar met een beetje geluk 
blijft het wat langer vriezen en 
kunnen we zo vanuit ons huisje 
het ijs op. De schaatsen gaan in ie-
der geval mee naar de Meerparel. 

Maar hoe dan ook, laat ik niet te 
veel dromen. Een verhuizing op 
zich geeft toch genoeg stress en 
drukte. Ondanks dat we veel heb-
ben geregeld, blijft er het nodige 
werk over. Het worden drukke we-
ken. Maar met als doel iets waar 
we lang naar hebben uitgekeken: 
we zijn dan eindelijk echte Uit-
geesters.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Extraatje voor 
lage inkomens
Huishoudens met een inkomen 
tot 120% van het sociaal mini-
mum kunnen over het jaar 2008 
extra financiële ondersteuning 
krijgen van hun gemeente. Voor 
dit extraatje is vijftig miljoen 
euro beschikbaar. Het is nog aan 
te vragen tot 1 februari 2009. 
Bijna één miljoen huishoudens 
in Nederland heeft een inkomen 
tot 120% van het minimum. Dat 
betekent dat er per huishouden 
vijftig euro beschikbaar is.

De gemeente Uitgeest gaat huishou-
dens met een minimuminkomen die 
bij de gemeente bekend zijn auto-
matisch het extraatje verstrekken. 
Andere huishoudens met een inko-
men tot en met 120% van het sociaal 
minimum kunnen het extraatje bij 
de gemeente aanvragen. Daarvoor is 
een speciaal formulier beschikbaar 
bij de afdeling Sociale Zaken op het 
gemeentehuis of bij het Centraal Lo-
ket op de Hogeweg. Het aanvraag-
formulier is ook te downloaden op 
de website van de gemeente: www.
uitgeest.nl.
Het eenmalige bedrag is netto en 
wordt niet als inkomen beschouwd. 
Dat betekent onder meer dat het 
geen gevolgen heeft voor het recht 
op huur- en zorgtoeslag.

De maximale inkomensbedragen 
per maand
Alleenstaande (21-65 jaar): 1.020, 
43 euro. Alleenstaande (65 jaar en 
ouder): 1.116,19 euro. Alleenstaan-
de ouder (21-65 jaar): 1.311,98 
euro. Alleenstaande ouder (65 jaar 
en ouder): 1.376,66 euro. Gehuw-
den en samenwonenden (21-65 
jaar): 1.457,75 euro. Gehuwden en 
samenwonenden (65 jaar en ouder): 
1.531,42 euro.
N.B.: bij woningdeling gelden la-
gere maandbedragen dan de hier 
genoemde.

Expositie Uitgeester kunstenaars
Wethouder Kunst en Cultuur Arnold Sely opent woensdagavond 
14 januari om 20.00 uur een expositie in de hal van het gemeen-
tehuis met het werk van drie beeldende kunstenaars uit Uitgeest. 
De feestelijke opening duurt tot 21.30 uur. De expositie van Olga 
Tsigankova, Annemarie Zonneveld en Peter Leijen is tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis te zien tot 27 februari.

De nieuwe expositie in het gemeente-
huis kent een heel gevarieerd karakter, 
met stillevens, portretten en aquarel-
len. De van oorsprong Russische Olga 
Tsigankova droomde er van jongs af 
aan van om schilderes te worden. Om 
een vak te leren, deed zij echter een 
studie modeontwerpen. Haar moeder 
- dierenarts in de kolchoze waar het 
gezin Tsigankova woonde - maakte 
het daarnaast mogelijk dat Olga in 
haar vaderland zeven jaar lang schil-
derlessen volgde bij een bekende kun-
stenaar.
Olga maakte van de mode inderdaad 
haar vak, maar ze bleef ook schilde-
ren. In 1997 leerde zij Jan Smit kennen 
en twee jaar later volgde zij hem naar 
Uitgeest. Hier wijdde zij zich met her-
nieuwde ijver aan het schilderen van 
stillevens en bloemstukken. Olga Tsi-
gankova: ‘Ik doe dat met groot plezier, 
in mijn eigen romantische stijl.’
Het favoriete onderwerp van Peter 
Leijen is het tekenen van portretten. 
Hij tekent nu al tien jaar en vindt het 
steeds leuker worden: ‘Elk gezicht is 
anders. Tekenen biedt meer mogelijk-
heden dan je denkt. Met elk tekenma-

teriaal kun je een gezicht een andere 
uitstraling geven.’
Annemarie Zonneveld is een geboren 
Heemskerkse die als 35 jaar woont in 
Uitgeest. Na een cursus tekenen door-
liep zij een aantal cursussen om kleur 
en schilderen onder de knie te krijgen. 
Schilderen blijft haar boeien en inspi-
reren: ‘Ideeën doe ik op tijdens buiten-
landse vakanties, maar ook op de fiets 
of onderweg in eigen land. Vaak heb ik 
mijn digitale camera bij me om mooie 
plaatjes te schieten van allerlei onder-
werpen die ik later kan uitwerken. Ook 
maak ik werken in opdracht.’
De schilderes heeft jaarlijks exposities 
in gemeentehuizen, bejaarden- en ver-
zorgingshuizen, tandartspraktijken en 
grote kantoren. Op de expositie in het 
gemeentehuis van Uitgeest zijn recen-
te aquarellen van haar hand te zien. 
Ook het dorp Uitgeest is een van haar 
dankbare onderwerpen. 
De openingstijden van de expositie 
zijn: maandag tot en met donderdag 
van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 
tot 17.00 uur. Donderdagavond van 
18.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 
09.00 tot 12.30 uur.



Raads- en commissievergaderingen beluisteren?
WWW.UITGEEST.NL

Nieuwjaarsreceptie goed bezocht
Ondanks de winterse temperaturen 
wisten veel Uitgeesters en relaties 
van het gemeentebestuur maandag-
avond goed de weg te vinden naar 
het gemeentehuis. De warmte en 
de gezelligheid bij de nieuwjaars-
receptie maakten een tocht door 
de vrieskou ruimschoots goed. Bur-

gemeester Baltus kondigde in haar 
nieuwjaarstoespraak onder meer 
aan dat zij het toezicht op straat 
wil uitbreiden om de overlast van 
sommige jeugdige horecabezoekers 
in te dammen. Meer over haar toe-
spraak is te lezen op de voorpagina 
van deze editie van De Uitgeester.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WELSTANDScOMMISSIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 12 januari 2009 om 
14.00 uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, 
Bergen en Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen 
in het gemeentehuis van Heemskerk. De agenda van de bouwplannen 
van de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 8 januari 2009 worden 
ingezien bij de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis van 
Uitgeest. U kunt hierover ook contact opnemen met mevr. K. Dekker, 
tel. 0251-361169.

VERGADERING cOMMISSIE SAMENLEVINGSzAKEN
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering 
op maandag 12 januari 2009 in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Middelweg 28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda 
staat onder meer het volgende onderwerp:
- Herinrichting Sportpark De Koog.

VERGADERING cOMMISSIE GRONDGEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering 

op dinsdag 13 januari 2009 in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Middelweg 28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda 
staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Notitie ‘Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen’ en 

presentatie plan van aanpak.
- Voorstel tot vaststelling ‘Brandbeveiligingsverordening 2008’.
- Herinrichting Sportpark De Koog.

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN
Verzenddatum
07-01-2009 Langebuurt 48

Wijzigen gevels
07-01-2009 Haverkamplaan 63

Uitbreiden woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een 
bezwaarschrift tegen afgegeven of geweigerde vergunningen 
of voorgenomen vrijstellingen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met ingang 
van de dag na bekendmaking van het besluit te worden ingediend en 
gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders.

Iedere tweede maandag van de maand

Cabaretnight in Lokaal  

Met Fitkids op weg naar lokale sportclub
Een belangrijk doel van Fitkids 
is om de kinderen een nieuwe 
‘life-style’ aan te meten waarbij 
veel bewegen vanzelfsprekend is 
en vooral ook heel plezierig. Het 
programma duurt een jaar. In 
dit jaar wordt geprobeerd om te 

Wijk aan Zee - Helioma-
re sport houdt op 14 januari 
een open sportmiddag spe-
ciaal voor kinderen met een 
chronische ziekte en/of be-
perking. 

Deze sportmiddag is van 13.00 

tot 15.00 uur in de sporthal van 
Heliomare. Fitkids is een fitness- 
en oefenprogramma dat is ont-
wikkeld. Getraind wordt onder 
professionele begeleiding van 
een (kinder)fysiotherapeut en 
bewegingsagoog. Het oefenpro-
gramma is afgestemd op kinde

werken naar aansluiting van een 
sportclub in de woonomgeving 
van het kind. 

Wie interesse heeft:  0251-
288288 of info-sport@helioma-
re.nl of kijk op de site www.fit-
kids.nu.  

Heemskerk - Vanaf deze maand 
is het iedere tweede maandag 
van de maand vanaf 20.00 uur 
‘Cabaret Night’ in Café Lokaal. Er 
zullen op deze maandagavonden 
twee artiesten te zien zijn: één 
voor de pauze en één erna. 

Kaarten voor deze cabaretshow 

zijn gratis af te halen. Er is een 
beperkt aantal zitplaatsen be-
schikbaar. 
Vanaf de eerste dag van de 
maand zijn de kaarten in het ca-
fé af te halen. De artiesten voor 
komende show  op maandag 12 
januari zijn: Cristian Pielich en 
Arie Vuyk. 

Regio - Brijder herkent zich in 
het onlangs door Heleen Riper 
van het Trimbos-instituut gepre-
senteerde proefschrift over onli-
nebehandelingen. Want door de 
laagdrempeligheid van een inter-
netbehandeling wordt een nieu-
we, zeer grote groep probleem-
drinkers bereikt. Zij melden zich 
eerder aan in vergelijking met de 
reguliere verslavingszorg. Hier-
door is het vroeg ingrijpen mo-
gelijk en blijven de problemen 
beperkt. Zowel hoog- als laag 
opgeleide deelnemers melden 
zich via de verschillende websi-
tes aan. 
Mensen kunnen online behan-
deld worden voor het gebruik 
van alcohol, cannabis, drugs en 
voor roken. In het afgelopen jaar 
waren er meer dan 1600 aanmel-
dingen bij Brijder Online, waarbij 
de websites van cannabis en al-
cohol de meeste bezoekers heb-
ben getrokken. Veel deelnemers 
hebben aangegeven dat voor-
al de laagdrempeligheid door-
slaggevend was om voor deze 
manier te kiezen. Mensen hoe-

ven de deur niet meer uit, ma-
ken geen reiskosten en ook bui-
ten kantooruren gaat de behan-
deling gewoon door.
Op de sites van deze onlinebe-
handelingen kunnen bezoekers 
eerst een zelftest doen om te kij-
ken of het middelgebruik een ri-
sico is voor zijn of haar gezond-
heid, alvorens zij zich aanmel-
den. 
Afgelopen jaar zijn duizenden 
zelftests ingevuld. Na aanmel-
ding hebben bezoekers ook toe-
gang tot een forum waarbij er-
varingen en tips kunnen worden 
uitgewisseld om het middelen-
gebruik onder controle te hou-
den. De behandelingen worden 
vergoed vanuit het basispak-
ket door alle zorgverzekeraars. 
Hierbij moet rekening gehou-
den worden met een eigen risi-
co van 155 euro. In 2011 wil Brij-
der dat 30% van de nieuwe klan-
ten gebruik gaat maken van on-
linehulp. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.brijder.nl of op www.alco-
holondercontrole.nl.

Verslavingszorg via 
internethulpverlening 

Circus achter 
ijzeren gordijn
Regio - Op zondag 11 januari 
houdt Circusclub Kennemerland 
haar jaarlijkse opendag in de Car-
rouselbar aan de Meerstraat 86 te 
Beverwijk. Het thema luidt dit jaar: 
‘Circus achter het ijzeren gordijn’. 
Aanvang 14.00 uur, de toegang is 
gratis.
Circusclub Kennemerland ver-
toond een unieke dia/dvd pre-
sentatie met nog nooit eerder 
vertoonde beelden. Ter afsluiting 
vindt er omstreeks 17.00 uur de 
exclusieve premiere plaats van de 
nieuwe documentaire over Bel-
ly Wien. 
Deze documentaire is samenge-
steld door het Beverwijks Kun-
stenaarscollectief Ernie Gerrits en 
Frits Burgardus. 

Heemskerk - De drie passa-
giers van een 32-jarige automobi-
list uit Heemskerk zijn op 30 de-
cember omstreeks 04.30 uur licht 
gewond geraakt op de Genieweg. 
De Heemskerker verloor door een 
combinatie van te hoge snelheid 
en de gladheid in een bocht van 
de weg de macht over zijn auto en 
reed tegen een lantaarnpaal. 
De drie inzittenden zijn voor on-
derzoek naar het ziekenhuis ge-
bracht. 

Glijpartij


