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De leukste 
krant
van

uitgeest

Veel belangstelling 
voor nieuwjaarsreceptie 
Uitgeest - De nieuwjaarsrecep-
tie, die maandag in de hal van 
het gemeentehuis werd gehou-
den was bijzonder geanimeerd. 
Er waren naar schatting nog 
meer bezoekers dan vorig jaar. 
Cartoon Music met Doenja (zang 
& toetsen) en Ko (gitaar, toetsen 
& zang) zorgde voor een gezel-
lig ontspannen sfeertje. Hap-
jes en drankjes waren er voor 
de vele belangstellenden onder 
wie hoofdzakelijk bestuurders 
van verenigingen, instellingen en 
organisaties. Behalve  het col-
lege en de raadsleden van Uit-
geest waren ook de wethouders 

Odd Wagner en Cees Beentjes 
uit Heemskerk en de wethou-
ders van Velsen, Ronald Vennik 
en Annette Baerveldt aanwezig. 

Elders in deze Uitgeester Cou-
rant de belangrijkste punten uit 
de nieuwjaarstoespraak van bur-
gemeester Mieke Baltus.

Herverdeling portefeuille 
na vertrek Arnold Selij
Uitgeest - Burgemeester Mie-
ke Baltus en de wethouders Piet 
Linnartz en Wil Spaanderman 
hebben de portefeuille van de 
per 1 januari opgestapte Arnold 
Selij onderling verdeeld. De her-
verdeling kwam tot stand nadat 
in overleg met de gezamenlij-
ke fractievoorzitters van de ge-
meenteraad was geconcludeerd 
dat de vorming van een nieuw 
college met drie wethouders niet 
opportuun is. 
De Uitgeester raadsfracties be-
nadrukten dat zij het college na 
deze doorstart op een construc-
tieve wijze tegemoet zullen tre-
den. In de praktijk zal het ‘nieu-
we’ college een soort ‘zaken-
college’ zijn. Het kan rekenen 
op een positieve grondhouding 
van alle partijen in de raad. Het 
raadsbrede draagvlak wordt ge-
zien als onmisbaar in het licht 
van de komende discussie over 

de gemeentelijke kerntaken. Ge-
zien de financiële situatie van de 
gemeente is het op voorhand 
duidelijk dat pijnlijke maatrege-
len onontkoombaar zijn. 
Het college gaat enthousiast aan 
de slag met de uitgebreide taak-
verdeling, in deze laatste perio-
de tot aan de raadsverkiezingen 
van 2014.  
Burgemeester Mieke Baltus 
krijgt er de volgende taken bij: 
Financiën (inclusief belastingen, 
controlling en verzekeringen) en 
Minderheden. Wethouder Piet 
Linnartz neemt naast zijn hui-
dige portefeuille ook Grondbe-
drijf/grondaankopen en –verko-
pen, Onderwijs en Kunst voor 
zijn rekening. Voor wethouder 
Wil Spaanderman zijn er de vol-
gende nieuwe taken: Facilitai-
re zaken en automatisering, Jon-
gerenbeleid, Cultuur, Monumen-
ten. 

Verder met twee wethouders

Bananen tompouce
Verse banaan, slagroom, 

banketbakkersroom, Mmm

Januari Tompoucenmaand!
In maar liefst 8 smaken.

Deze maand gaat de 1.000.000 
tompouce over de toonbank!! 

Hou onze advertenties in de gaten.

Tompouce van de week

1.50
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Uitgeest - Traditiegetrouw hield 
burgemeester Mieke Baltus 
maandagavond onder grote be-
langstelling een speech in de hal 
van het gemeentehuis tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente. “In maart 2014 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen”, zo 
zei zij. “Wij hebben als gemeen-
teraad en college nog een goed  
jaar om af te ronden waar we in 
2010 mee begonnen zijn. Toch is 
het nu niet de tijd om achterover 
te leunen, in 2013 misschien wel 
minder dan ooit.”
De burgemeester: “Begin vorig 
jaar kregen we een nieuwe co-
alitie en nu, precies een jaar la-
ter is ook die coalitie al weer in-
gehaald door een nieuwe wer-
kelijkheid. Zo hebben we voor 
de laatste etappe van de hui-
dige raadsperiode een in prin-
cipe raadsbreed draagvlak om 
een nieuwe koers uit te zetten 
voor de periode 2014-2017, een 
koers, die ons zonder enige twij-
fel zal dwingen tot lastige afwe-
gingen, tot pijnlijke keuzes zelfs. 
Keuzes, die niet meer te vermij-
den zijn vanwege de ingrijpende 
verschuiving. Dan heb ik het na-
tuurlijk over de financiële crisis 
en de deuk, die het vertrouwen 
in de economie wereldwijd heeft 
opgelopen.”

Burgemeester Mieke Baltus in nieuwjaarstoespraak:

‘In 2013 kunnen we 
niet achterover leunen’

Portefeuille financiën
Door het opstappen van wet-
houder Arnold Sely heeft Mieke 
Baltus de portefeuille gemeen-
telijke financiën overgenomen. 
“Samen met de wethouders en 
de leden van de gemeenteraad 
sta ik voor een pittige taak”, zo 
zegt zij. “Wij moeten op zoek  
naar een stevige balans in de 
begroting voor de periode 2014-
2017. Tegelijk moeten we die ba-
lans ook zien te bewaren in de 
effecten van maatregelen en be-
sluiten, die we gaan nemen. Het 
is onvermijdelijk, dat die alle Uit-
geesters zullen raken. Wat ik al 
zei: ‘Achterover leunen is er niet 
bij’, want beter dan dat maatre-
gelen je overkomen is het om er 
op te anticiperen.”  In dit verband 
kregen afgelopen november  
verenigingen en instellingen per 
brief bericht, dat de subsidie in 
2014 minder wordt. Niet achter-
over leunen, maar zelf de schou-
ders eronder zetten. De burge-
meester was verheugd te verne-
men, dat er verenigingen zijn, die 
spontaan bij elkaar informeren 
of men elkaars accommodaties 
kan gebruiken. Er zijn contac-
ten gelegd, die er nog niet wa-
ren. Om efficiënter tegen lagere 
kosten te kunnen opereren wis-
selt men kennis en knowhow uit.

Intergemeentelijke samenwer-
king
Den Haag en ook de provin-
cie Noord-Holland  zijn van me-
ning, dat een gemeente pas een 
gemeente is als zij 100.000 in-
woners heeft. “Maar”, aldus de 
burgemeester, “met alle respect 
voor het nieuwe kabinet, een in-
wonertal is geen doel op zich. 
Volgens mij is een gemeente pas 
een gemeente als inwoners zich 
er thuis voelen en als alles wat 
je van een gemeente mag ver-
wachten op rolletjes loopt.  Dát 
waar maken is dus de uitdaging 
waar wij met z’n allen voor staan, 
zeker in de realiteit van onze be-
perkte financiële speelruimte.” 

De kracht van de IJmond
De burgemeester refereerde aan 
het rapport, dat de Rabobank de 
vorige maand uitbracht onder de 
titel:’De kracht van de IJmond’. 
Daarin stond, dat de IJmond van 
alle veertig regio’s in Nederland 
bij het Midden- en Kleinbedrijf  
het beste scoort. “Dat doet me 
heus wel wat”, aldus de burge-
meester. “En als ik dan zie, dat 
binnen de IJmond ons eigen Uit-
geest weer als allerbeste uit de 
bus komt, dan kan ik niet anders 
dan apetrots zijn. We zijn immer 
het pareltje in een topregio. In 

tijden van crisis geeft dat weer 
hoop voor de toekomst. Maar de 
echte winst halen we pas als we 
als Uitgeesters ons betrokken 
voelen bij elkaar en onze ver-
enigingen en instellingen kun-
nen vasthouden. Liefst nog met 
een schepje er boven op. Inno-
vatief, creatief en actief. Van el-
kaar leren en elkaar stimuleren. 

Adequaat inspelen op een we-
reld die in een steeds hoger tem-
po verandert. Laat maar waaien 
die tegenwind! Uitgeesters staan 
hun mannetje en hun vrouwtje!” 
Na deze stimulerende woorden 
hief de burgemeester het glas 
en wenste alle aanwezigen een 
mooi, gezond en succesvol 2013. 
(Marga Wiersma) 

Nieuwe kleding voor 
begeleiders schoolschaatsen
Uitgeest - Zaterdag heeft de 
voorzitter van de IJsclub Uit-
geest nieuwe jacks en een nieu-
we ijsmuts uitgereikt aan de be-
geleiders van het Schoolschaat-

sen van de kinderen uit Uitgeest 
op de ijsbaan in Alkmaar, voor de 
zo nodige herkenbaarheid op de 
baan. Ook hebben alle kinderen 
ook zo´n muts gekregen.

Beverwijk - Het is tijd om leuke 
plannen te maken voor 2013. Het 
Centrum voor de Kunsten Be-
verwijk biedt de kans een oude 
liefde weer op te pakken of een 
droom eindelijk waar te maken. 
Zaterdag 12 januari om 12.30 
uur start de Art Taster Day for 
Adults. Geniet een hele mid-
dag van levendige gesprekken 
en optredens, ontmoet docen-
ten en participeer in verschillen-
de workshops dans, muziek, the-
ater of beeldende kunst. Dat is 
de enige manier waarop je een 
betrouwbare indruk krijgt, hoe 
de cursussen bij het Centrum 
voor Kunsten Beverwijk nu wer-
kelijk zijn. 
De docenten zijn stuk voor stuk 
professionele musici, dansers, 
choreografen, acteurs, regis-
seurs en beeldend kunstenaars 
die niets liever doen dan hun 
passie met anderen delen en ie-
ders verborgen talenten aanbo-
ren. 
Laat je fantasie de vrije loop en 

In Centrum voor de Kunsten Beverwijk 

Art Taster Day for Adults: 
Kunstproefdag voor volwassenen 

probeer eens een keer wat an-
ders dan anders. 
De Art Taster Day vindt plaats  
in het Centrum voor de Kunsten 
Beverwijk, Kerkplein 3 en is vrij 

toegankelijk. 
Meer informatie over het pro-
gramma is te vinden op www.
centrumvoordekunstenbever-
wijk.nl.

Het is de passie van de professionele docenten van het Centrum voor 
de Kunsten Beverwijk om verborgen talenten aan te boren
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Castricum - Op 10 januari is van 
10.00 tot 12.00 uur ’t Praethuys 
Castricum weer geopend.
Voor iedereen die met kanker te 
maken heeft biedt ’t Praethuys 

’t Praethuys 
geopend

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
24-12-2012: Jobbe Jan Douwe, 
zoon van G.J. Nieuwenhuizen 
en Y. Drijfhout, geboren te Be-
verwijk. 25-12-2012: Jelle Harm, 
zoon van J.R.H. Jansbeken en 
T.M. Dijkstra, geboren te Bever-
wijk.

Wonende te Limmen:
25-12-2012: Ive Teuntje Maria, 
dochter van A.J. Huijsmans en 
N.E.J. Hopman, geboren te Alk-
maar. 27-12-2012: Finn Dirk Jo-
hannes, zoon van S.W. van der 
Locht en E.C.M. Metselaar, ge-
boren te Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
28-12-2012: Lisa, dochter van P. 
Zijp en J. van Dijk, geboren te 
Beverwijk.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
25-12-2012: Bakker, Mattheus, 
oud 87 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met A.J. Bedeke.
Wonende te Beverwijk:
01-01-2013: Hoitsma, Jacobus, 
oud 79 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met B.L. 
Stallinga.

Wonende te Akersloot:
24-12-2012: van der Eng, Ma-
ria C.H., oud 75 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met M.P.A. 
Kaandorp.

Wonende te Castricum:
23-12-2012: Fabius, Anneke, oud 
86 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd geweest met H.W. Noo-
ter. 23-12-2012: Bruin, Petrus J., 
oud 80 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J. de 
Boer. 24-12-2012: de Winter, An-
na, oud 93 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met C. 
Nuijens. 25-12-2012: Mous, Ja-
coba A., oud 86 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met E.J. Lute. 28-12-2012: Va-
der, Cornelis, oud 81 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met G.J. Wegbrans. 28-12-
2012: Uijtewaal, Adrianus G., oud 
85 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met M.J. Vonk. 

31-12-2012: Poel, Geertruda M., 
oud 88 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met G.M. 
Duijn. 01-01-2013: Tierolf, Hen-
drika, oud 87 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
L. Burger. 

Wie klust mee met NLdoet?
Castricum - Net als voorgaande 
jaren wil de gemeente Castricum 
actief bijdragen en meedoen aan 
de actie NLdoet. Komend jaar 
wordt deze grootste vrijwilligers-
actie van Nederland gehouden 
op 15 en 16 maart.
Alle maatschappelijke organi-
saties kunnen nu hun klus(sen) 
aanmelden op www.nldoet.nl. 
Het organiserende Oranje Fonds 
roept vervolgens iedereen op om 
samen met vrienden, collega’s 
of klasgenoten een leuke klus 
uit te voeren. Vorig jaar deden 
4800 maatschappelijke orga-

nisaties met 7000 klussen mee 
in 412 gemeenten.  Alle orga-
nisaties waar vrijwilligers al ac-
tief of juist extra nodig zijn, kun-
nen meedoen. Denk aan verzor-
gingshuizen, peuterspeelzalen, 
scouting, sportclubs, culturele 
instellingen, maatschappelijke 
opvang, jongerencentra, kinder-
boerderijen etc.
Daarnaast kunnen Castricumse 
organisaties voor de uitvoering 
van een klus geld ontvangen. De 
maximale bijdrage is dit jaar 450 
euro. Het Oranje Fonds hanteert 
verschillende criteria.

Team CAL d’HuZes ook dit jaar 
aanwezig op de Alpe d’Huez

Castricum - Ook dit jaar is team 
CAL d’HuZes weer op 6 juni 
aanwezig op de  Alpe d’Huez om 
zich in te zetten voor stichting 
Alpe d’HuZes. Dit jaar doet team 
CAL mee met 20 deelnemers 
verdeeld over drie teams. Het 
merendeel komt uit de CAL ge-
meente net als de diverse bege-
leiders die weer mee gaan. Ook 
zijn er een aantal die naast het 
beklimmen van de Alpe d’Huez 
zich deze dagen als vrijwilliger 
inzetten voor stichting Ad6. De 
trainingfrequentie is al aardig 
omhoog bij de teamleden door 
trainingen in duin en op strand. 
Full of Life Limmen en Castri-
cum draagt een belangrijke bij-
drage aan de conditie van team 
CAL. Het team wordt gespon-
sord door eigenaar Koen Rooks. 

De teamleden mogen gratis ge-
bruik maken van de voorzienin-
gen en kunnen speciale spin-
ninglessen volgen.
Natuurlijk heeft team CAL ook 
weer diverse sponsoracties om 
geld voor dit goede doel binnen 
te halen. Als eerste is er op zon-
dag 10 februari een strandtoer-
tocht waarbij Strandpaviljoen 
Zoomers al heeft toegezegd hier  
aan mee te werken als sponso-
ring. Ook is het weer de bedoe-
ling om een Benefietsconcert te 
organiseren en is het benaderen 
van sponsoren volop begonnen. 
Team CAL is volop in beweging 
en hoopt ook dit jaar weer op 
steun van vele mensen. De site 
wordt binnenkort aangepast en 
ook gaat het team binnenkort via 
facebook de ‘lucht’ in. 

Lezing Paul Vermeulen
Castricum - Op woensdag 
16 januari organiseert de Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland een lezing. Deze vindt 
plaats in het bezoekerscentrum 
de Hoep aan de Zeeweg en be-
gint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis.
Aërodynamicus en vogelaar Paul 

Vermeulen is gefascineerd door 
de aërodynamische achtergron-
den van het vliegen van vogels 
en geeft een avondvullende le-
zing over de aërodynamica van 
de vogelvlucht. De lezing is ge-
richt op ‘de vogelaar’ en vereist 
geen aërodynamische voorken-
nis. 

Vermist:
De Malleweg Castricum: cypers 
poesje, witte bef en snorharen, 4 

witte voetjes, wat bruin op kop, 
gesteriliseerd, 10 jaar, Moos.
Gevonden:
Geen.
Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251- 658504. 

een plek om even tot zichzelf te 
komen. Vrijwilligers zijn aanwe-
zig met een kopje koffie of thee 
om aandacht, inspiratie en infor-
matie te geven. 

Iedere eerste donderdag  in de 
maand is er inloop in ’t Praethuys 
op locatie Castricum op Dorps-
straat 23 van 10.00 tot 12.00 uur.

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Castricum - Op vrijdagavond 
omstreeks 21.00 uur was de be-
woner van een pand aan de Cos-
terstraat op zijn slaapkamer toen 
hij plotseling geluid hoorde op 
de benedenverdieping. Toen hij 
ging kijken hoorde hij nog net 

Inbreker overlopen een persoon de trap af rennen 
en door het achterraam naar 
buiten vluchten. 

Er bleek te zijn ingebroken. De 
dader had het achterraam gefor-
ceerd om binnen te kunnen ko-
men. Uit de woning is vermoede-
lijk niets gestolen. 

Prijswinnaars kerstpuzzel
Castricum/Uitgeest - De op-
lossing van de kerstpuzzel in De 
Castricummer en de Uitgeester 
Courant was tekstverwerkings-
programma.

De prijswinnaars van deze puz-
zel zijn: G. v.d. Nieuwendijk, Uit-
geest: Fruitmand t.w.v. 15 bij 
Dekker groente & fruit. T. Klei-
berg-Bisschop, Limmen: ca-
deaubon t.w.v. 25 euro bij De 
Eeuwige Lente. L. Laan-Metse-
laar, Akersloot: Goody bag bij 
Etos van den Haak. Mirjam Glo-
rie, Uitgeest: 1 uur gratis bow-

len bij Bob’s Party Palace. Carla 
Ham, Castricum: Goody bag bij 
Mooi van den Haak. Ruud Jurrj-
ens, Castricum: Heerlijke taart bij 
de Roset. 
Mw. Half-Kuijt, Uitgeest: ca-
deaubon t.w.v. 25 euro bij De 
Eeuwige Lente. Fam. G. Muijs, 
Uitgeest: 16 GB USB stick King-
ston bij Computer Connections. 
Jan Beentjes, Castricum: 2 vrij-
kaarten Corso bioscoop. R. Smit, 
Castricum: Horloge t.w.v. 39,95 
naar keuze bij Nice2Have. Eli-
ne van IJsseldijk, Castricum: ca-
deaubon t.w.v. 20 bij Twice. 
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Les Miserables
Les Misérables is de verfilming 
van de succesvolle musical die 
wereldwijd al door meer dan 60 
miljoen mensen is gezien. De 
adembenemende film Les Mi-
sérables, gebaseerd op het boek 
van Victor Hugo, is vanaf 10 ja-
nuari te zien in de bioscoop. 
De bekende liedjes, waaronder 
‘I dreamed a dream’, ‘Bring him 
home’, ‘One day more’ en ‘On my 
own’ worden vertolkt door een 
internationale sterrencast, waar-
onder Hugh Jackman, Russell 
Crowe, Anne Hathaway, Amanda 

Seyfried, Eddie Redmayne, Aar-
on Tveit, Samantha Barks, Hele-
na Bonham Carter en Sacha Ba-
ron Cohen. Les Misérables speelt 
zich af in het 19e eeuwse Frank-
rijk en vertelt het verhaal van ex-
gevangene Jean Valjean. Val-
jean wordt tientallen jaren ach-
tervolgd door de meedogenloze 
agent Javert na zijn voorwaarde-
lijke vrijlating. Het leven van Val-
jean verandert voor altijd wan-
neer hij de zorg op zich neemt 
van Cosette, de dochter van de 
alleenstaande moeder Fantine.

Finding Nemo
Dit adembenemende onderwa-
teravontuur vol met gedenk-
waardige komische personages 
en oprechte emotie volgt de on-
gelooflijke reis van de overbe-
zorgde clownvis genaamd Mar-
lin en zijn jonge zoon Nemo. Zij 
worden in het Great Barrier Reef 
van elkaar gescheiden als Nemo 

ver weg van de oceaan in een 
aquarium op het kantoor van een 
tandarts belandt. Aangemoe-
digd door Dory, een vriendelijke 
maar vergeetachtige blauwe vis, 
begint Marlin aan een gevaar-
lijke tocht om zijn zoon Nemo 
te redden, die zelf een paar ge-
waagde plannen heeft bedacht 
om thuis te komen. Nederlands 
gesproken en in 3D.

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 15.15 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Les Misérables

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 20.45 uur 
Life of Pi – 3D

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 20.00 uur 
The Hobbit – 3D

vrijdag 18.30 uur
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Alles is Familie
zaterdag 18.30 uur 

Skyfall - 007
zaterdag & zondag 15.30 uur 

woensdag 13.30 uur
Koning van Katoren 

zaterdag 13.00 uur 
zondag 11.00 & 13.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
Finding Nemo (NL) 3D

zaterdag 15.30 uur
woensdag 13.30 uur 

Wreck it Ralph (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 16.00 uur
De Groeten van Mike 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 10 jan t/m 16 jan 2013

Buy and try!  
Koop koffie/thee 

en proef! 
Krijg de 

hele maand 
januari een 
kopje koffie 

of thee 
bij uw aankoop!  

Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

 Ook voor de lunch 
bent u welkom bij 

Pincho
______________________

Combineer 
uw eten 
met een 

bioscoopbezoek

3 Gangen maandmenu 
inclusief

Bioscoopkaartje
€ 32,50 

per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

Telefoon: 0251-654769
www.gustocastricum.nl

Sunfield & Friends 
bij Blues in Bakkum
Bakkum - Zondag 13 januari 
staat Het Mirakel van Bakkum. 
weer in teken van de blues. De 
organisatie van deze maande-
lijks goed bezochte bluesmidda-
gen is in handen van Jos Zon-
neveld die, speciaal voor deze 
middag een gelegenheidsforma-
tie heeft samengesteld onder de 

naam: Sunfield & Friends. Voor-
dat Jos als dj Joseph Sunfield 
bekendheid verwierf, trok hij in 
de jaren 60 veelvuldig op met 
The Frogs Ltd. 

Hij heeft nu twee Frogsmuzikan-
ten uitgenodigd om samen met 
twee Poker-vrienden de basis te 

vormen voor deze bluesmiddag. 
Dave van der Schaaf speelt pi-
ano en hammond, Jean Hanck 
gitaar, Jaap Neele basgitaar en 
dwarsfluit, Cor Boot drums/per-
cussie. Verder is er een gast-
optreden van Birgit Smit, Edith 
Zonneveld en Lonneke Lute. 

Jos begeeft zich ook meerde-
re keren tussen de muzikanten 
om zijn favoriete bluesnummers 
ten gehore te brengen. Aanvang 
15.30 uur. Het adres is Heere-
weg 36 in Bakkum en de entree 
is gratis. 

Castricum - Hoe komt Amster-
dam toch aan een Heiligeweg?  
Deze vraag wordt op zondag 13 
januari beantwoord tijdens de 
zondagsociëteit in Ontmoetings-
centrum Geesterhage. Aan de 

Lezing over 
idolenbeeldjes
Akersloot - Zondag 20 januari  
vertelt kunsthistorica drs. Chris-
tine Bangert over hoe de kunst 
vanaf het eerste prehistorische 
Idolenbeeldje, door de eeuwen 
heen vaak een uitingsvorm is 
van de spirituele beleving van de 
mens. 

De lezing wordt gegeven in de 
dorpskerk aan het Dielofslaan-
tje en begint om 14.30 uur. Toe-
gangsprijs inclusief consump-
tie bedraagt 7,50 euro. Reserve-
ren bij Koosje Wiegman, e-mail: 
koosje.wiegman@hetnet.nl of 

Bedevaart naar Lourdes
Regio - Veel mensen willen 
eens naar Lourdes, maar we-
ten niet goed hoe ze dit moeten 
aanpakken. De Organisatie Lim-
burgse Bedevaarten biedt al 90 
jaar bedevaarten naar Lourdes, 
voor pelgrims uit heel Neder-
land. Het zijn geheel verzorgde 

reizen. Dit jaar kan men kiezen 
uit een 9-daagse busreis (30 
mei tot en met 7 juni, opstap-
plaats Haarlem) of een 8-daag-
se treinreis (3 tot en met 10 sep-
tember, vertrek vanaf station 
Den Bosch via touringcar van-
uit Haarlem) De reizen worden 

door vrijwilligers van de Lour-
desgroep begeleid. 
Meer weten? Bezoek dan de in-
formatiebijeenkomst op zon-
dag 20 januari in Parochie Jo-
hannes de Doper, Amsterdam-
straat 59 in Haarlem. De aan-
vang is 14.00 uur.  Meer infor-
matie: Joke Hoekman, telefoon 
013-5216701 of Linda Walweer, 
telefoon 075-6177605. 

aan bedevaartgangers die via 
de Heiligeweg naar Amsterdam 
kwamen. Zo deden de kloosters 
letterlijk dienst als gasthuizen. 
De zondagmiddagsociëteit vindt 
elke tweede zondag van de 
maand plaats van 14.00 tot 16.00 
uur. De toegang is 4,00 euro. 

Zondagsociëteit hand van dia’s maakt Dick Ke-
ijzer met de bezoekers een denk-
beeldige wandeling van de Munt 
naar de Dam via de Oude Zijde. 
Daarna wordt er geslenterd door 
een buurt die in de 15e eeuw ge-
domineerd werd door kloosters. 
Deze kloosters boden onderdak 
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Nel Tip te gast bij Vrouwen van Nu
Uitgeest - Donderdag 17 januari 
is Nel Tip te gast bij Vrouwen van 
Nu afdeling Uitgeest in dorps-
huis De Zwaan..
Nel Tip (*1946, Amsterdam) is 
als ontwerpster actief op uiteen-
lopende modegebieden. Bij Mai-
son Frikke-Molenaar in Koog 
aan de Zaan heeft zij in de vroe-
ge jaren zestig haar basisoplei-
ding gevolgd als modiste. Haar 
ervaring in het ontwerpen en 
vervaardigen van exclusieve da-

meshoeden bracht zij vervolgens 
enkele jaren in de praktijk in een 
eigen hoedenzaak in Westzaan. 
Een opleiding, gericht op het 
ontwerpen en uitvoeren van da-
mes- en herenkleding ontving zij 

in de jaren tachtig aan de Rot-
terdamse Snijschool te Amster-
dam. Ook volgde zij in deze ja-
ren een specialistische opleiding 
gericht op het vervaardigen van 
confectiekleding met gebruik-
making van moderne technieken 
aan de Amsterdamse MTS voor 
Mode en Kleding.
Naast het ontwerpen van hoe-
den richt zij zich momenteel op 
het vervaardigen van exclusie-
ve textiele damestassen. Deze 
schoudertassen in verschillen-
de groottes voorziet zij van ap-
plicaties die voor iedere tas ver-
schillend zijn. Een belangrijke 
bron van deze applicaties zijn de 
handgemaakte borduurwerken 
die zij verwerft op rommelmark-
ten en in kringloopwinkels. Ook 
krijgt zij geregeld werk van par-
ticulieren. Meestal zijn de bor-
duurwerken met zorg ingelijst en 
hebben ze lange tijd een interi-
eur verfraaid. In de tassen van 
Nel krijgt deze naaldkunst een 
tweede leven.
De gebruikte borduurgarens be-
palen de hoofdkleur van de tas-

sen. Bij het ontwerp wordt ech-
ter niet alleen gezorgd voor een 
fraaie en artistieke kleurstelling. 
Een licht gewicht en een volle-
dige bruikbaarheid voor alle mo-
gelijke gelegenheden zijn min-
stens zo belangrijk. Het ontwerp 
en de uitvoering van de tassen is 
geheel handwerk. De vervaardi-
ging vindt plaats in eigen atelier.
Met lezingen geeft Nel een toe-
lichting over de totstandkoming 
van de hoeden en tassen in haar 
atelier.

De avond begint om 20.00 uur in 
Dorpshuis De Zwaan. Niet-leden 
zijn van harte welkom. Zij beta-
len 5 euro inclusief koffie of thee. Open Podium in de Zwaan

Uitgeest - In dorpshuis De 
Zwaan wordt zaterdag 12 janua-
ri het eerste Open Podium in het 
nieuwe jaar georganiseerd. Dit 
maal komt onder andere de 17 
jarige Belinda Oud uit Hem (zie 
foto). Zij een jonge singer-song-
writer die probeert haar eigen 
stijl te ontwikkelen. Haar voor-
beelden zijn Taylor Swift, Ilse de 
Lange en James Taylor. Uit Zwol-
le komt de zanger en fingerpic-
ker Bert Kruis. Maar ook acts uit 
de omgeving staan gepland.
 
Ook in 2013 zal maandelijks in de 
Zwaan een Open Podium wor-
den georganiseerd. Voor wie niet 
duidelijk is wat een Open Podi-
um nu inhoudt: het is enerzijds 
voor mensen die graag eens wil-
len optreden voor publiek. En 
anderzijds voor mensen die een 
avondje uit willen. Onder het ge-

not van een drankje kan dan in 
een ontspannen sfeer worden 
geluisterd naar de muziek of wat 
er dan ook geboden wordt. 
Voor muziek geldt de voorwaar-
de dat deze uitsluitend akoes-
tisch wordt versterkt. Ieder op-
treden duurt ongeveer 20 minu-
ten, om zoveel mogelijk mensen 
de gelegenheid geven op te tre-
den.
De afgelopen jaren zijn zeer 
veel muziekstijlen te beluiste-
ren geweest. Singer/Songwri-
ters, blues, folk, klassiek, jazz, 
pop en nog veel meer. Bijna al-
tijd van verrassend goed tot zeer 
goed niveau.
Het Open Podium begint om 
20.30 uur en de toegang is gra-
tis. Wie eens wil optreden kan 
zich opgeven via een e-mail naar 
openpodiumdezwaan@gmail.
com.

Dorine Wiersma met: 
‘Zei ik dat?’ in de Zwaan
Uitgeest - Gortdroge humor en 
scherpzinnige teksten zijn de 
kenmerken van Dorine Wiersma, 
die vrijdag 25 januari optreedt in 
Dorpshuis De Zwaan.
Wij zijn ons brein. Dat lezen we 
in recente bestsellers. Eindelijk 
kunnen we onszelf, en vooral el-
kaar, goed onderbouwd en feil-
loos diagnosticeren. Dat geeft 
houvast in een tijd waarin ieder-
een hersenziek lijkt te zijn. Is dit 
een nieuwe epidemie of zat de 
wereld altijd al vol met gekken 
en is dit nu pas wetenschappe-
lijk vastgesteld?
Ook Wiersma heeft zichzelf aan 
een hersenonderzoek onderwor-
pen en de diagnose liegt er niet 
om: heel veel kenmerken van 
ADHD, een slaapstoornis, een 

lichte alcoholverslaving, anti-
sociale persoonlijkheidstrekjes, 
Alzheimerachtige verschijnselen 
en af en toe een aanval van Gil-
les de la Tourette. En als klap op 
de vuurpijl een neiging tot hys-
terie. Is zij rijp voor het gesticht 
of staat hier een doodnormale 
vrouw? Die vraag stelt ze zich in 
de voorstelling ‘Zei ik dat?’.
Vrijdag 25 januari om 20.15 uur 
te zien in Dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5 in Uitgeest. Toe-
gangsprijs: 10 euro. Reserveren 
via de website: www.dorpshuis-
dezwaanuitgeest.nl of koop een 
kaartje bij Boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 in Uitgeest of 
aan de zaal vanaf een half uur 
voor de voorstelling. Meer infor-
matie: www.dorinewiersma.nl.

Afvalwijzers 
2013 op 

uitgeest.nl
Uitgeest - De afvalwijzers 
voor 2013 zijn te raadple-
gen op de website van de ge-
meente: www.uitgeest.nl. Ga 
daarvoor naar de homepage 
en klik linksboven op: Meest 
gevraagde producten > Huis-
vuil en afval > afvalkalender 
2013. Wie geen toegang heeft 
tot internet kan een kalender 
afhalen van de leestafel in de 
hal van het gemeentehuis.
Nieuw vergeleken met vori-
ge jaar is de uitsplitsing van 
de kalenders per wijk. Zo is er 
een  aparte kalender voor het 
Oude Dorp en bedrijventer-
rein; eentje voor De Kleis en 
Waldijk; eentje voor De Koog 
en eentje voor Buitengebied 
en Uitgeesterweg. Doordat 
alleen de informatie is afge-
drukt die per wijk nodig is zijn 
de kalenders een stuk over-
zichtelijker geworden. 
Vergeleken met 2012 is er 
overigens maar één verande-
ring in het schema. Alle op-
haaldagen voor het restafval 
en gft-afval zijn gebleven zo-
als ze waren. Alleen het op-
halen van plastic en kunst-
stof verhuist in 2013 van de 
vierde vrijdag van de maand 
naar de derde. Daarbij zijn 
twee uitzonderingen. Vrijdag 
17 mei 2013 wordt vrijdag 24 
mei 2013 en vrijdag 20 de-
cember 2013 wordt vrijdag 
13 december 2013. De afval-
wijzer wordt dit jaar voor het 
eerst niet meer huis aan huis 
verspreid. Dat levert een aan-
zienlijke besparing op. 

Expositie drie Uitgeesters 
in gemeentehuis
Uitgeest - Drie Uitgeester expo-
seren vanaf 16 januari een keu-
ze uit hun schilderwerk in de hal 
van het gemeentehuis. Mari-
on Frieser-Vermeulen toont zich 
een gedreven schilderes, Paul 
Zonneveld houdt van kleurige 
werken in de Cobra-stijl en Henk 
Freyee voelt zich thuis in ver-
schillende technieken. De geva-
rieerde tentoonstelling is te be-
kijken tot en met 28 februari, tij-
dens de openingsuren van het 
gemeentehuis. Piet Linnartz, de 
nieuwe wethouder Kunst, opent 
de expositie op dinsdagavond 15 
januari om 20.00 uur.  
Van haar vader kreeg Marion 
Frieser-Vermeulen het hanteren 
van de kwast met de paplepel 
ingegoten. Na haar verhuizing 
van Amsterdam naar Uitgeest 
in 1974 bood De Kuil haar al-
le gelegenheid om haar creativi-
teit te ontplooien. Het schilderen 
van kozijnen, deuren en ande-
re huisraad is al jaren haar gro-
te hobby, maar ruim een jaar ge-
leden kwam de doorbraak. Joop 
de Beer bood haar een plekje op 
een schildercursus en tot haar 
eigen verbazing ontwikkelde 

ze zich zeer snel. In haar eigen 
woorden: ‘De basis was er mis-
schien al, maar mijn enthousias-
me en gedrevenheid bleken van 
doorslaggevende waarde.’ 
Paul Zonneveld was van jongs 
af aan gek op de Cobra-stijl met 
zijn felle kleuren. In 2003 ging hij 
zich actief toeleggen op schilde-
ren na een ontmoeting met zijn 
favoriete schilder Corneille. De 
opzet voor een nieuw schilderij 
bedenkt hij nooit tevoren, maar 
laat hij spontaan ontstaan of ge-
beuren. Kort geleden begon hij 
aan een creatieve samenwer-
king met schilderes Elly Koot. 
Meer informatie: www.elkopa-
zo-art.com

Henk Freyee begon zijn carriè-
re met pentekenen. Naar eigen 
zeggen kreeg hij zijn talent bij de 
geboorte mee. Met Anton Pieck 
als grote voorbeeld ging hij ook 
acrylverf en pastelkrijt toepas-
sen. Later ook olieverf. De enige 
bij wie hij ooit les nam was de 
Uitgeester Rob de Reus, van wie 
hij heel veel leerde. Henk Frey-
ee exposeerde eerder in Heems-
kerk, Akersloot en Castricum.

9 januari 2013 9



9 januari 201310

Huldigingen op leden-
vergadering FC Uitgeest
Uitgeest - Op vrijdag 14 decem-
ber werd de Algemene Leden-
vergadering van FC Uitgeest ge-
houden. Tijdens de vergadering 
werd er door het bestuur verant-
woording afgelegd van het sei-
zoen 2011 – 2012. Een heel bij-
zonder seizoen volgens de voor-
zitter. Het nieuwe sportpark werd 
door de vereniging in gebruik 
genomen en de vereniging is 
trots op het sportpark en alle fa-

ciliteiten die tot stand zijn geko-
men. Een modern sportpark met 
een prima accommodatie. Daar-
naast wisten FC Uitgeest 1 en 
2 te promoveren naar de eerste 
Klasse. Een unieke prestatie, nog 
nooit eerder heeft FC Uitgeest zo 
hoog gevoetbald. In het kielzog 
daarvan wist ook B1 te promove-
ren naar de 4e Divisie.
Op deze avond werd Wil van der 
Heijdt bedankt voor zijn werk-

zaamheden als clubhuisbeheer-
der van FC Uitgeest. Wil heeft 
deze werkzaamheden geduren-
de 6 jaar uitgevoerd en heeft be-
sloten om meer tijd vrij te maken 
voor zijn andere hobby’s.
Cor Feenstra, de elftalbegelei-
der/teammanager van het eerste 
elftal werd benoemd als Lid van 
Verdienste. Cor doet dit al 16 jaar 
en daarnaast was hij bij de fusie 
betrokken bij het opzetten van 
de sectie voor het G voetbal. Na 
het stoppen van zijn actieve werk 
als vrachtwagenchauffeur is Cor 
bijna dagelijks te vinden op het 
sportcomplex voor het verzorgen 
van de was en vele andere voor-
komende werkzaamheden.
Beide heren werden namens 
de vereniging bedankt en in de 
bloemetjes gezet.
In het slotwoord gaf de voorzit-
ter aan dat seizoen 2011 – 2012 
voor FC Uitgeest een sportief, fi-
nancieel als organisatorisch een 
goed jaar was geweest. Het be-
stuur zal er alles aan doen om 
die lijn voort te zetten. Daarnaast 
zal het bestuur er alles aan doen 
om sportiviteit en respect dieper 
te wortelen binnen en buiten FC 
Uitgeest.
Het complete jaarverslag van het 
seizoen 2011 – 2012 en het ver-
slag van de Algemene Ledenver-
gadering van 14 december 2012 
kunt u lezen op de site van FC 
Uitgeest www.fcuitgeest.nl.

Donderdag 10 januari junioren:
Uitgeest A1-ADO ´20 A1 20:00
Zaterdag 12 januari pupillen:
Uitgeest D1-FC Castricum D1 11:00
Uitgeest D2-Uitgeest D3 14:30
Reiger Boys D6-Uitgeest D4 12:30
Uitgeest D5-Alkmaarsche Boys D2 11:30
AFC 34 D5-Uitgeest D6 12:30
Flamingo s 64 (de) D1-Uitgeest D7 11:00
Uitgeest E2-Foresters de E3 11:30
Kennemers E2-Uitgeest E3 10:15
Uitgeest E4-Berdos E3 10:15
Uitgeest E5-Koedijk E6 09:00
Castricum E7-Uitgeest E6 10:00
Uitgeest E7-Alkmaarsche Boys E3 11:30
Uitgeest E8-Vitesse 22 E6 10:15
Meervogels 31 E4-Uitgeest E9 10:15
Uitgeest E10-Limmen E7 10:15
HSV E10-Uitgeest E11 10:30
Alliance 22 F1-Uitgeest F1 10:30
Uitgeest F2-WSV 30 F2 10:15
Koedijk F3-Uitgeest F3 08:45
Limmen F3-Uitgeest F4 11:00
Uitgeest F5-Foresters de F6 09:00
Uitgeest F7-Uitgeest F6 09:00
Vrone F8-Uitgeest F8 11:45
Castricum F9-Uitgeest F9 09:00
Uitgeest MP1-Zeevogels MP1 09:00
Uitgeest MP2-Foresters de MP2 09:00
Junioren:
Volendam (rkav) B3-Uitgeest B2 12:00
Uitgeest B3-Flamingo s 64 (de) B1 14:30

Uitgeest B4-Kolping Boys B4 12:15
Uitgeest B5-Reiger Boys B4 14:30
Uitgeest C1-De Foresters C1
BOL C1-Uitgeest C2 12:00
ZCFC C1-Uitgeest C3 12:45
Uitgeest C4-Assendelft C2 14:30
Uitgeest C5-Beemster C2 13:00
Uitgeest C6-Vitesse 22 C5 14:30
G-team:
Argon G1-Uitgeest G1 10:15
Waterloo G2-Uitgeest G2 12:00
Meisjes: 
Fortuna Wormerv. MB1-Uitgeest MB1 13:00
Uitgeest MC1-Alcmaria Victrix MC1 13:00
Jong Holland MC2-Uitgeest MC2 13:30
Uitgeest MD1-Victoria O MD1 10:15
Uitgeest ME1-Wherevogels De ME1 09:00
Zondag 13 januari senioren: 
SVW 27 5-Uitgeest 4 14:00
Uitgeest 7-Kennemers 6 10:30
Uitgeest 9-DTS 5 12:45
Uitgeest 11-Koedijk 11 10:30
Uitgeest 13-LSVV 8 12:30
Junioren:
Uitgeest A2-Hoofddorp s.v. A2 13:30
Dames:
Volendam (rkav) VR1-Uitgeest VR1 14:00
Meisjes:
Zeevogels MA1-Uitgeest MA1 12:45

Voetbalsters FC Uitgeest 
zoeken versterking
Uitgeest - Voetbalclub FC Uit-
geest is naarstig op zoek naar 
aanwas voor het Meidenteam 
B (MB1). De speelsters van dit 
enthousiaste meidenteam in de 
leeftijd van 15 á 16 jaar zouden 
heel graag zien dat er aanmel-
dingen binnenkomen ter verster-
king van hun meidenteam, voor-
al omdat ze streven naar een 
vast team. 
Nu zijn ze genoodzaakt om uit 
andere teams meiden te halen 
en dan zijn ze toch minder op el-
kaar “ingespeeld”. 

Speelster Roos Vrouwe: ,,Wij vin-
den het niet alleen jammer dat 

we geen vast team hebben, maar 
ik ben ook bang dat we straks 
opgedeeld worden in andere 
teams! Dat zouden wij zo jam-
mer vinden! Daarom willen we 
graag meiden erbij. Het is onder-
ling erg gezellig en vaak organi-
seren we buiten de voetbal om 
leuke dingen. Laatst gingen we 
met zijn allen pizza eten na een 
trainingsmiddag en vorig jaar 
deden we surprises met elkaar 
en ‘s zomers organiseren we een 
barbecue. We zijn naar het da-
mesvoetbal van Telstar geweest 
en er zijn ook nog plannen om 
naar een wedstrijd van het Ne-
derlands Elftal te gaan.” 

Speelster Nancy Walsmit vult 
haar aan: ,,Ja wij willen niet 
graag afhankelijk zijn van an-
dere teams. We zouden het leuk 
vinden als er meiden zijn die 
eens komen meetrainen zodat zij 
een indruk  krijgen. Ze hoeven 
niet eens te kunnen voetballen. 
Mijn vader is een goede trainer 
en leert iedereen de tactieken 
dus dat komt wel goed. Het gaat 
ons om de fun. We trainen op de 
woensdagen van 18.15-19.30 u 
op het achterste veld, Veld D.”

Trainer Frits Walsmit vertelt: 
,,De eerste 70 á 80 procent leer 
je snel, dit weet ik uit ervaring. 
In dit team is echt wel variatie 
in sterkte. Sommigen zijn min-
der goed dan anderen maar ie-
dereen doet haar best en dat is 
wat telt.’’ 
Hij vervolgt: ,,Op 12 januari aan-
staande speelt dit team tegen 
Fortuna Wormerveer en als de 
dames dit winnen zijn ze “na-
jaarskampioen!” Erg leuk is dat 
een aantal meiden ook helpt tij-
dens het ICGT toernooi: brood-
jes smeren, fruit snijden en-
zovoorts. Ook zijn er een 6-tal 
jeugdscheidsrechters. Zo en-
thousiast! Eigenlijk zijn er bij al-
le meidenteams van FCU meisjes 
welkom en hard nodig!. Maar dit 
team heeft toch wel prioriteit! In 
Amerika is damesvoetbal inmid-
dels de grootste vrouwensport 
en in Europa de snelstgroeiende! 
Ik zou dus zeggen: Kom op Mei-
den van Uitgeest!”

Voor aanmelding en/of informa-
tie: F. Walsmit (fwalsmit@case-
ma.nl) of 0251-320253. (Anita 
Webbe)

De Firebase wint 
scholenbasketbaltoernooi
Uitgeest - Het scholenbasket-
baltoernooi, elke Kerstvakan-
tie voor alle basisscholen van 
Uitgeest, was dit jaar weer een 
groot succes. Het toernooi kon 
met negen zeer gemotiveerde 
teams van start gaan en het was 
een gezellige dag. Kinderen en 
coaches waren enthousiast en 
streden fanatiek voor de eerste 
plaats. 
Ook dit jaar werd er, naast een 
beker voor de eerste, tweede en 
derde plaats, een mooie prijs uit-
gereikt aan de team met de ori-
gineelste naam. Deze prijs, een 
basketbal, ging naar een team 
van de Paltrok met de naam 

‘Paltrok Pinda’s!’ 
Maar de prijs waar het hele toer-
nooi uiteindelijk natuurlijk om 
draaide… de beker voor de eer-
ste prijs ging dit jaar naar de Bin-
nenmeer: De Firebase (zie foto). 
De Wissel ging er met de twee-
de én de derde prijs vandoor. 
Hun teams, Gangnamballs en 
Red Danger waren the best of 
the rest.
De organiserende Jeugdcom-
missie LCP wil alle coaches, ou-
ders en onderwijzers bedanken 
voor hun support en natuurlijk 
de grootste dank aan de deel-
nemers die dit toernooi weer tot 
een succes hebben gemaakt.
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Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
Mixed Hockey Club Uitgeest  
ziet er het komende weekein-
de alsvolgt uit:

Zaterdag veld thuis 
10:00 ME1 - Haarlem ME1 
10:00 MF1 - Kraaien MF2 
11:15 ME3 - Alliance ME14
11:15 JE1 - AHC IJburg JE1
11:15 JE3 - Kikkers JE5

Zaterdag veld uit 
09:30 ME4 - Hisalis ME7 
10:00 ME2 - Heerhugowaard 
ME4 
10:00 JE2 - HBS JE1 
10:00 MF2 - Overbos MF4 

Zaterdag zaal
Sporthal de Lelie, 
Akersloot
10:30 MC1 - AMVJ MC2 
12:20 MC1 - Pinoké MC4
Boelelaan, Amsterdam 
18:10 MB2 - Terriers MB3 
19:05 MB2 - Pinoké MB6 

Zondag zaal
Van Hogendorphal, Am-
sterdam
15:45 MB1 - Pinoké MB4 
16:40 MB1 - HBS MB3
Sporthal Korver, Zandvoort
13:55 M8D1 - Zandvoort 
M8D1 
14:45 M8D1 - Abcoude M8D1
Boelelaan, Amsterdam
12:30 MD1 - Pinoké MD2 
13:25 MD1 - Amsterdam 
MD2
De Zien, Uitgeest
09:15 JD2 - Strawberries JD2 
11:05 JD2 - Magnus JD1 
Oosterhout, Alkmaar
11:30 JD1 - Xenios D3 
13:30 JD1 - Myra D5 
Proosdijhal, Kudelstaart
14:10 H1- Heerhugowaard H1
16:55 H1 - WFHC Hoorn H1
Sporthal IJburg, Amster-
dam
10:55 M8D2 - Spaarndam 
M8D1
13:25 M8D2 - Zandvoort 
M8D2
Arnolduspark, Hoofddorp
10:25 JC1 - Xenios JC5 
11:20 JC1 - HIC JC2

Speelschema 
jeugd MHCU

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Ondertrouw
P.J.A. Brandjes en J.N. Henne-
man

Geboren
Leticia Switser, dochter van M. 
Switser en A. das Chagas Lo-
pez
Jimmy Jack Meijer zoon van 
P.T.A. Meijer en Y.D. Krom

Uitgeest - Waar Mixed Hockey 
Club Uitgeest al tijden erg hard 
groeit met het aantal jeugdleden 
begint de groei bij de senioren 
nu ook. Afgelopen seizoen werd 
er al een nieuw dames 1 gepre-
senteerd en nu was de beurt aan 
heren 1. Zij hebben prachtige 
trainingspakken gekregen, deze 
zijn mogelijke gemaakt door TD 
Support en Café de Bonte Vivant.

Zondag 16 december stond 
voor Heren 1 het eerste compe-
titie weekend op het program-
ma in de zaalcompetitie. De he-
ren komen dit zaalseizoen uit in 
de 1e klasse, dit betekent dat ze 
tegenstanders van formaat te-
gen zullen gaan komen. In de 
eerste wedstrijd was Wester-
park 1 de tegenstander. Deze te-
genstander die ook op het veld 
zeer goed presteert was duide-
lijk goed op elkaar in gespeeld 
en had al zichtbaar veel training 
achter de rug. Door hun goede 
positie spel kwamen zij op een 
snelle 0-3 voorsprong. Rogier 
Benjamins scoorde uit een mooi 
uitgespeelde counter de 1-3 en 
dit was ook de rust stand. In de 
rust werden bij Uitgeest alle ge-
dachten weer de zelfde kant op 
gezet. Daarnaast werden er en-
kele tactische wijzigingen door-
gevoerd. 
Aan het begin van de twee-
de helft stond Uitgeest goed te 
hockeyen en kreeg het wat meer 
grip op de tegenstander. Halver-
wege de tweede helft besloot 
Westerpark om een versnelling 
hoger te gaan spelen. Dit resul-
teerde in een aantal strafcorners 
in hun voordeel waar ze knap uit 
scoorde. 
Het was opnieuw Rogier Ben-
jamins die net als in de eerste 
helft via een mooi uitgespeelde 
counter doel wist te treffen voor 
Uitgeest. De eindstand was 2-7 

winst voor Westerpark.
In de tweede wedstrijd was 
Kraaien 1 de tegenstander. Uit-
geest besloot van te voren om 
vanaf minuut 1 volle druk te zet-
ten om op deze manier Kraai-
en in de problemen te brengen. 
Dit lukte heel goed want Uit-
geest kende een echte bliksem-
start. In de 1e minuut van de 
wedstrijd zorgde Jort Gaartman 
voor de 1-0 na een snelle indi-
viduele actie. Nog geen minuut 
later was het Jort Gaartman die 
Rogier Benjamins de voorzet gaf 
voor de 2-0. De Kraaien werden 
compleet overdondert helemaal 
nadat opnieuw Jort Gaartman 
na een snelle genomen vrije slag 
aantekende voor de 3-0. Voor 
rust wisten de Kraaien nog wel 
te scoren via een knappe straf-
corner variant, ruststand 3-1.

In de tweede helft kreeg Uitgeest 
het wat zwaarder. De heren 
raakten toch allemaal een beetje 
vermoeid. Er werd degelijk hoc-
key gespeeld maar er werden 
aanzienlijk minder kansen ge-
creëerd dan in de eerste helft. 
Uiteindelijk was het Jort Gaart-
man die via een mooie strafcor-
nervariant de 4-1 wist te maken. 
Niet veel later kreeg Uitgeest 
een strafbal. Wouter Mijnsber-
gen wist precies hoe hij met dit 
buitenkansje om moest gaan en 
hij zorgde dan ook voor de 5-1 
op het scorebord. Een minuut 
voor tijd kreeg ook Kraaien een 
strafbal. Joep Tummers, de kee-
per van Uitgeest zat er goed bij 
maar kon de bal helaas niet ke-
ren. Eindstand van de tweede 
wedstrijd was 5-2 winst voor Uit-
geest.

Komende zondag staan de wed-
strijden tegen WFHC Hoorn 1 en 
Heerhugowaard 1 op het pro-
gramma.

Boven van links naar rechts: Marcel Baars, Jort Gaartman, Rogier 
Benjamins, Jaap Bos en Wouter Mijnsbergen. Beneden van links naar 
rechts: Robert-Paul Boer, Rinse Mallee, Joep Tummers, Dave Roest en 
Fabian Mol. Op de foto ontbreken Hans Mannaert en Alex van Leeu-
wen

Heren 1 presenteert zich
Nu ook groei bij 
MCHU afdeling senioren

Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - De Bridgeclub Uit-
geest wenst alle thuisbridgers 
een gezond en voorspoedig 
2013 toe, en alle andere Uitgees-
ters natuurlijk ook. Zij kunnen 
per slot van rekening óók gaan 
bridgen! We zijn in het nieuwe 
jaar, met de geur van de oliebol-
len nog in de neus en de knal-
len van het vuurwerk nog in de 
oren, weer met frisse moed aan 
de slag gegaan. We speelden de 
tweede avond van de derde se-
rie. Al enige tijd hebben we de 
dames niet meer gezien, boven-
in de ranglijst, maar afgelopen 
woensdagavond waren ze daar 
toch weer. Nellie Modderman 
en Marjan de Vries, vorige ronde 
nog spelend in de B-lijn, pakten 
de gehele A-lijn in en wonnen 
met overmacht met een mooie 
62%. In hun kielzog scoorden 
Truus Jansen en Siem Wijte meer 
dan aardig. De dagoverwinning 
ging naar het koppel Wim Nug-
teren - Nel van Bergen, in de E-
lijn, met een prachtige 64%.
Binnenkort, februari-maart, spe-
len wij ons jaarlijkse viertallen-
toernooi. Drie vrijdagavonden bij 
Bierencafe Thijs wordt er dan op 
het scherp van de snede ‘gevier-
tald’. Dat is toch iets anders dan 
de wekelijkse paren-wedstrijd! 
Overigens valt dat ‘op het scherp 
van de snede’ nog wel mee, de 
sfeer is altijd gemoedelijk of be-
ter! Dit toernooi is bijna volge-
schreven, maar we zoeken nog 
een of twee paren, niveau B-, C-, 
D- of E-lijn, die ons deelnemers-

veld volmaken, dus beste BCU-
ers, grijp je kans en schrijf in. En 
anders nodigen we binnenkort 
de ambitieuze thuisbridgers uit. 
Wij laten dat weten via de Uit-
geester.
Een andere competitie waar de 
afgelopen weken ruim gebruik 
van is gemaakt, is het ‘koffertjes-
bridge’. Als je thuis wilt bridgen 
en het moet ook nog ergens om 
gaan, dan huur je een koffertje 
met vooraf gestoken spellen, die 
je thuis speelt, je noteert de sco-
re en na 10 keer spelen, wordt 
het koffertje uitgerekend. Hier-
over binnenkort meer.
Hieronder ziet u de beste drie 
van iedere lijn van de eerste 
wedstrijdavond in het nieuwe 
jaar.
A-lijn: 1 Nellie Modderman-Ma-
rian de Vries 62,08%, 2 Truus Jan-
sen-Siem Wijte 56,67%, 3 Arie vd 
Eng-Jaap Willemse 52,92%.
B-lijn: 1 Gré Appelman-Tineke 
v Sambeek 58,33%, 2 Tiny ten 
Hoeve-Aad Wijte 57,08%, 3 Jan 
Sinemus-Wim Weber 55,42%.
C-lijn: 1 Thea Aben-Marry 
Zwaan 61,25%, 2 Joke Jacobs-
Jeanne Admiraal 60,42%, 3 Jan 
vd Booren-Eddy Jansen 58,75%.
D-lijn: 1 Tineke Ruys-Riny v Wijk 
62,08%, 2 Alyne Dumas-Han 
Dumas 59,58%, 3Jan Goeman-
Henk Zwaan 57,08%.
E-lijn: 1 Wim Nugteren-Nel v 
Bergen 64,06%, 2 Riet Jaape-
Petra de Ruyter 60,94%, 3 Tine-
ke de Groot-Constance Dirks 
55,73%. (Paul Wijte)

Voorleesmiddag rond 
schrijver Peter Smit
Uitgeest - Op zondag 13 januari 
zal Peter Smit (zie foto) in bieren-
café Thijs vanaf drie uur ’s mid-
dags voordragen uit en vertellen 
over zijn roman ‘Ulysses’. In dit 
boek, dat in maart vorig jaar ver-
scheen, speelt Uitgeest een gro-
te rol. De veertig verhalen waar-
uit de roman is opgebouwd wer-
den positief besproken door on-
der andere Jan Meng op RTV 
Noordholland, door Anton de 
Goede in VPRO-De Avonden en 
door Paul Arnoldusse in Het Pa-
rool. 
In de roman spelen de vader en 
de grootvader van Peter Smit een 
grote rol. Over hun aanvaringen 
met de roemruchte Uitgeester 

dorpspastoor J.C. van der Loos 
wordt in het boek uitgebreid  
verteld, net als over Uitgeest in 
de crisistijd, onder de Duitse be-
zetting en tijdens de wederop-
bouw van de jaren ’50. 
Peter Smit werd in 1952 in Uit-
geest geboren en is sinds 1981 
als schrijver actief. Hij schreef bij 
elkaar 70 romans, verhalenbun-
dels, historische jeugdboeken, 
prentenboeken en informatieve 
boeken. Daarbij schrijft hij lied-
teksten en werkte hij jarenlang 
mee aan tv-programma’s. 
Zondagmiddag 13 januari van-
af 15.00 uur in Bierencafé Thijs , 
Langebuurt 7, Uitgeest. Toegang 
gratis.
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Tafeltennisvereniging Uitgeest
Uitgeest - In maart 1955 werd 
door een aantal enthousiaste 
pingpongers de Uitgeester ta-
feltennisvereniging opgericht. In 
die tijd werd nog niet gespro-
ken van tafeltennis, omdat de 
batjes vaak zelfs nog geen rub-
beren oppervlak hadden en dus 
het zogenaamde ‘pingpong’ ge-
luid gaven.
Jarenlang zag deze vereniging 
zich gehuisvest op verschillende 
locaties maar de laatste tijd ma-
ken zo’n 25 leden gebruik van de 
sportzaal van Openbare Basis-
school De Wissel in de Kleis.
Iedere maandagavond bezoeken 
recreanten en/of competitiespe-
lers rond 19.45 uur deze locatie 
om met elkaar een paar stevige 
potjes te spelen.
Voorzitter Patrick Schuddeboom 
speelt al vanaf zijn tiende jaar en 
vertelt meteen over de nieuwe 
vloer in de gymzaal die precies 
genoeg veert. Ter demonstratie 
drukt hij zijn vingers erin.
Patrick: “We zijn hier heel tevre-
den mee. Je hebt geen specia-
le schoenen nodig maar je moet 
wel vlak op de vloer staan en 
goed zijdelings kunnen bewe-
gen. Gelukkig is tafeltennis geen 
blessuregevoelige sport.”
Als vanzelf duiken de leden in de 
zaal achter de coulissen om een 
aantal tafels te voorschijn te ha-
len en in een mum van tijd staat 
alles klaar.
Er is zojuist een Algemene Le-
denvergadering geweest en ie-
dereen popelt om het luie zweet 
eruit te meppen. Patrick beaamt 
dat 25 leden niet veel is maar 

Sportclub in het spo(r)tlicht

meldt dat de leden trouw zijn 
aan de club.
Patrick: “Deze sport kun je tot 
je 80e beoefenen en ons oudste 
competitie spelend lid is dan ook 
83 jaar!”
Hoe komt het dan dat er in ver-
houding tot andere sporten zo 
weinig leden zijn? Voetbal, hoc-
key, tennis, al deze sporten ken-
nen wachtlijsten terwijl tafel-
tennis bij deze club momenteel 
geen jeugd heeft.
Patrick (in een reflex een bal-
letje opvangend): “Ja gek he? 
Want op de camping staat ieder-
een altijd fanatiek te spelen dus 
je zou verwachten dat dat uitno-
digt. We hebben wel wat jeugd-
leden gehad maar je hebt er toch 
een aantal nodig om competitie 
te spelen.” Ten tijde van Bettine 
Vriesekoop was er op tv genoeg 
aandacht voor deze sport maar 
toen zij naar China vertrok om er 
te gaan wonen en werken, werd 
er in Nederland minder aan-
dacht aan geschonken.
In 2011 was er nog het WK in 
Rotterdam en dat resulteerde 
in een paar uurtjes bij de NOS 
maar hij had gehoopt op meer 
aandacht. Patrick: “Ik denk dat 
het nog steeds als pingpong 
wordt gezien. Oké het heeft niet 
de status van voetbal en je hebt 
er niet dezelfde mate van condi-
tie voor nodig maar balsneldhe-
den liggen veel hoger en het is 
op elk niveau te beoefenen en 
geschikt voor alle leeftijden.”
Sinds enige tijd geven de leden 
een paar keer per jaar met veel 
plezier tafeltennisles aan boven-

bouwleerlingen. Het gaat in sa-
menspraak met de gymleraar en 
het is meteen een ongedwon-
gen kennismaking met de sport. 
Ook organiseert men ieder jaar 
met succes het Uitgeester ba-
sisscholen toernooi, de US-cup. 
Hierbij gaat het niet alleen om 
het plezier maar ook om de mo-
toriek, mentaliteit en koelbloe-
digheid. Verder is het jaar ver-
deeld in twee complete competi-
ties in het voor- en najaar. Beur-
telings wordt er op maandag 
thuis gespeeld en op willekeu-
rige andere doordeweekse da-
gen uit.
Niet zelden worden er leuke ui-
tjes georganiseerd zoals een 
tandemtocht, barbecue of puz-
zeltocht. Opvallend detail is de 
enige dame tussen de tafelten-
nissende heren. Maar Eugenie 
haalt er lachend haar schouders 
over op. “Natuurlijk zou het leuk 
zijn als er meer vrouwen bij kwa-
men maar ik voel me volledig ge-
accepteerd en op mijn gemak bij 
deze club, de sfeer is heel goed 
en ontspannen.” Na afloop wordt 
alles weer keurig opgeruimd en 
drinken de leden een drankje in 
de ruimte boven, met uitzicht op 
de gymzaal. Grapjes vliegen over 
en weer, ze gaan voorlopig nog 
niet naar huis.

Wilt u meer weten over deze 
kleine maar enthousiaste tafel-
tennisvereniging? Kijkt u dan op 
www.ttvu.nl of gaat u eens langs 
op de maandagavond, wedden 
dat u met een batje in uw hand 
eindigt? (Monique Teeling)

De vloer van de zaal waar TTVU speelt is inmiddels vernieuwd

Gemeente start onderzoek schaalvergroting:

Met wie willen 
Uitgeesters samengaan?
Uitgeest - Om  nog zo veel mo-
gelijk een vinger in de pap te 
houden en niet door het Rijk 
voor een voldongen feit te ko-
men staan voor wat het bestu-
ren betreft heeft de gemeen-
te gedacht er goed aan te doen 
een kansenonderzoek in te stel-
len omtrent de mogelijkheden. 
Daarbij wilde men graag de me-
ning horen van inwoners en af-
gevaardigden van instellingen 
en organisaties van Uitgeest. Die 
waren woensdag 19 december 
uitgenodigd om naar de raads-
zaal te komen om hun visie en 
ideeën kenbaar te maken.
In het regeerakkoord is een plan 
voor een enorme schaalvergro-
ting. Men spreekt zelfs over de 
Metropool Regio Amsterdam, 
waar bestuurders van 43 ge-
meenten samenwerken met on-
der meer Schiphol. Om te kun-
nen blijven bestaan moet de  ge-
meente Uitgeest een keuze gaan 
maken of zij wil samenwerken 
met de IJmondgemeenten:  Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk 
of dat zij zich wil aansluiten bij 
de CAL-gemeente (Castricum/
Akersloot/Limmen). Om alles 
eens goed op een rijtje te zet-
ten schakelde de gemeente een 
onderzoeksbureau in en wel het 
Bureau Twijnstra Gudde. Dat bu-
reau organiseert inwonersbij-
eenkomsten in de IJmond, zal 
gaan praten met colleges en 

raadsleden en zal in april 2013 
de resultaten kenbaar maken.  
Het was mevrouw Meryem Kilic, 
die de avond leidde.

Landelijk en groen
Meryem Kilic was verheugd zo 
vele Uitgeesters in de raadszaal 
te zien. Nog een dag ervoor was 
zij in Velsen geweest waar acht  
raadsleden en slechts  vijf bur-
gers  aanwezig waren. In Vel-
sen leeft het onderwerp kenne-
lijk niet onder de inwoners. Dat 
kan niet gezegd worden van de 
vele  aanwezige Uitgeesters, die 
stuk voor stuk duidelijk en  hel-
der hun mening naar voren 
brachten, zodat er een levendi-
ge discussie ontstond.  Conclu-
derend bleek, dat het merendeel 
van de bezoekers vóór het fuse-
ren met Castricum (CAL) was 
vanwege het landelijke karak-
ter van  de plaatsen Castricum, 
Akersloot  en Limmen. De kracht 
van Uitgeest is het landelijke, 
het groen en dat willen de men-
sen behouden. Samengaand met 
de IJmond betekent, dat  men  
meer met industrialisatie te ma-
ken krijgt.  Uit de vele antwoor-
den bleek vooral dat men prettig 
woont in Uitgeest met ook  het 
mooie Alkmaarder/Uitgeester-
meer. Opgaan in een groot ge-
heel zou vooral het landelijke en 
het groen aantasten, vreesden 
velen. (Marga Wiersma)

Reünie Rockcafé in 
Café De Balken
Uitgeest - Nadat de deuren van 
het Rockcafé alweer jaren ge-
sloten zijn vindt met het tijd voor 
een reünie op vrijdag 18 janua-
ri in café De Balken op de Mid-
denweg. Welke veertiger uit Uit-
geest is  er niet geweest en wil 
wel eens weten hoe het met ie-
dereen is vergaan? Als je ook 
een trouwe bezoeker was dan is 
dit een mooie gelegenheid om 
elkaar weer eens te zien. Met de 
muziek van toen en er zijn ook 

wat bandjes die er regelmatig 
speelden zoals The Boothill, Un-
dertakers en The Joke en dan 
nog wat losse muzikanten die de 
Rockcafe Coverband vormen. Zij 
moeten het gevoel dat je weer 20 
jaar bent terug halen. Dus hijs je 
in je oude strakke spijkerbroek, 
gympen aan en je bent er klaar 
voor. 
Net als toen is het Rockcafé in 
De Balken open vanaf 20.00 uur 
en de entree is gratis
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Hondenbeleid Castricum, 
voorkom nieuwe misser!

Door via feiten aan te tonen dat onvoldoende was nagedacht over de ef-
fecten van het nieuwe beleid voor honden op het strand en dankzij ruim 
1200 handtekeningen van hondenbezitters, is onlangs door de raads-
fracties toegezegd dat het strandbeleid voor honden wordt herzien.
De raad wordt volgens de krant binnenkort met een vergelijkbaar besluit 
geconfronteerd, maar hopelijk viert het gezonde verstand nu vooraf in 
plaats van achteraf. Volgens de krant stelt het college de raad binnenkort 
voor om een voetgangersbruggetje aan te leggen als verbinding tussen 
Limmen en Castricum. Ondanks dat er blijkbaar veel woorden aan zijn 
gewijd en veel papier aan is besteed vraag ik mij als burger gewoon af: 
wat is het doel hiervan en is er voldoende nagedacht over de gevolgen. 
Waarom hier een voetgangersbrug naar een woonwijk voor waarschijn-
lijk een paar voetgangers, terwijl 200 meter verder de entree naar Castri-
cum via het Gerbrandsven ligt?! Die woonwijk zal zich opnieuw roeren. 
Maar het lijkt dat opnieuw onvoldoende is stilgestaan bij de hondenbe-
zitters. Voor hen betekent de aanleg simpelweg dat een toegang wordt 
gemaakt tussen de snelweg naar Uitgeest en het hondenlosloopgebied 
randgronden Noord End. Dit gebied is door de gemeente bewust aan-
gewezen als grootste losloopgebied binnen de gemeente, waar men-
sen van heinde en verre naar toe komen, ook omdat het gebied door 
water is afgesloten van de omringende snelwegen.  Mijns inziens kan 
nooit worden gegarandeerd, dat het bruggetje alleen toegankelijk is voor 
voetgangers. Moeten er bijvoorbeeld kinderwagens en scootmobielen 
doorheen kunnen, dan gaan er in de praktijk ook fietsen en brommers 
doorheen. En een garantie dat de toegang zo wordt afgesloten, dat er 
geen honden, die van dezelfde gemeente juist in dit gebied vrij moeten 
kunnen rennen en spelen, via het bruggetje naar de snelweg kunnen 
lopen, zult u nooit kunnen geven. Dus waarom deze aanleg, terwijl er al 
voetgangersverbindingen dichtbij zijn en de gemeente jaren geleden al 
door de hoogste rechter is teruggefloten over exact hetzelfde voorstel.
Daarom de oproep aan de raad: bezint eer gij begint.
Bert Visser, hondenbezitter Castricum 

De baard van Sinterklaas
De baard  van Sinterklaas moet voor een onderhoudsbeurt terug naar de leverancier. Wegens de kerstdruk-
te is daar nog niets van gekomen. Veiligheidshalve bewaar ik de baard achter in de auto in een onopvallen-
de doos. Op de laatste dag van het jaar rijd ik met mijn auto door het dorp. Plotseling word ik aangehou-
den. Een agent van het ijzige type. Ik blijf kalm. “Goedemiddag meneer, rij- en kentekenbewijs alstublieft.” Ik 
zoek even en kan snel de benodigde papieren overhandigen. Na controle krijg  ik de papieren terug, maar 
ik mag mijn reis nog niet vervolgen. De agent legt onverstoorbaar uit: “Dit betreft niet alleen een contro-
le op de papieren meneer, dit betreft ook een controle op vuurwerk. Wilt u even uw kofferbak openen?” 
Ik werk volledig mee, stap de auto uit en open de kofferbak. De agent buigt zich voorover en tuurt en tuurt. 
Hij wijst naar de onopvallende doos en vraagt: “Wat zit hier in, meneer?” Ik schraap mijn keel en antwoord: 
“De baard van Sinterklaas, agent.” De man slikt even en toont een glimp van lichte irritatie. “Ik vraag wat 
hier in zit, meneer!” Kalm antwoord ik: “Ik zeg de baard van Sinterklaas, agent.” De agent gaat rechtop 
staan en kijkt me aan. “Speelt u voor Sinterklaas, meneer?” Ik kijk de agent recht in de ogen en antwoord: 
“Nee agent, ik bén Sinterklaas.” Een korte stilte en de agent duikt weer de kofferbak in. Voorzichtig tilt hij 
de doos ietsje op, kennelijk om het gewicht te bepalen. Hij staat weer rechtop en kijkt me aan. Onverstoor-
baar: “U kunt doorrijden, meneer...” 
Peter Hollenberg, Castricum.

Buitengebied bedreigd
Na een zorgvuldige voorbereiding heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied tot 19 december 2012 
ter visie gelegen. Het open en groene  karakter van het buitengebied wordt daarmede bestendigd want er is 
in principe geen nieuwe permanente bebouwing toegestaan. Als een duveltje uit een doosje komt de VVD-
fractie nu met een intitiatiefvoorstel waarin zij voorstelt om het bouwen van permanente vakantiewoningen 
toe te staan op de boerencampings in het  buitengebied. Per huisje moeten daarvoor wel drie kampeer-
plekken worden ingeleverd. Als argumenten voeren zij aan een bevordering van het toerisme en een verho-
ging van de inkomsten uit de toeristenbelasting. Wij vinden dat dit naar cliëntelisme riekende voorstel niet in 
het belang van Castricum en zijn unieke omgeving is.  Het leidt tot een toename van het aantal regels (was 
een afname daarvan niet juist het stokpaardje van de VVD?). Daarbij dreigt het gevaar van permanente be-
woning omdat het vrijwel onmogelijk is om goed te handhaven. Zie ook de onbeheersbare situatie op het 
strand waar in strijd met de regels een strandpaviljoen al een langere tijd staat te verkommeren. Hoopge-
vend is in dat opzicht de reactie van ons college dat ook wijst op de moeilijke handhaving. Rekenen is ken-
nelijk niet het sterkste punt van de VVD-fractie want het inleveren van drie kampeerplaatsen per huisje le-
vert zeker niet meer toeristenbelasting op. Ra, ra... Of rekent de VVD-fractie nu op een substantiële toena-
me van het aantal boerderijcampings? Het verder bebouwen van het buitengebied zal ons inziens juist tot 
minder toerisme gaan leiden hetgeen niet in het belang van Castricum en haar ondernemers is. Tenslotte 
wijzen wij ook op het lage democratische gehalte van het initiatiefvoorstel. Immers, als de raad het voorstel 
overneemt, en de eerste voortekenen wijzen daarop, moet dit als een ambtshalve wijziging worden meege-
nomen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied.  Er zijn dan geen zienswijzen meer moge-
lijk tegen dit onderdeel. Wel is er nog beroep mogelijk bij de Raad van State maar welke burger doet dat? 
Wij nodigen de VVD-fractie uit het jaar 2013 goed te beginnen en dit initiatiefvoorstel in te trekken. 
Fractie GroenLinks, Janine Cornel, Aart Waterman, Corrie Hermann, Rob Glass. 

Workshops sieraden maken 
met Hart voor Borstkanker
Castricum - Lia Kooijman van 
de Stichting Hart voor Borst-
kanker kijkt tevreden terug op 
een geslaagde periode dat zij 
gebruik mocht maken van een 
leegstaand winkelpand in de 
Burgemeester Mooijstraat. 
De week voor kerst heeft zij de 
winkel ingericht met sieraden, 
tassen, schilderijen en andere 
zaken rondom het LIA-symbool. 
De opbrengst komt ten goede 
van borstkankeronderzoek. De 

opbrengst bedroeg maar liefst 
2.800 euro. Naast het kopen 
van de sieraden was er ook de 
mogelijkheid zelf een ketting of 
oorbellen te maken tijdens een 
workshop. Deze workshops wa-
ren zo geslaagd dat Lia heeft be-
sloten deze blijvend aan te bie-
den. Wie zelf een locatie kan re-
gelen en een workshop wil or-
ganiseren, kan bellen: 0251-
656469 of mailen naar lia@hart-
voorborstkanker.org. 

Bakkum - De eerste expositie 
in 2013 in Het Oude Theehuys 
toont portretschilderijen van 
Sandra van Santen en assembla-
ges van Annemarie Kuster. De 
expositie is tot en met 3 maart in 
Het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin is open op 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur.  

Dubbelexpositie

Voetgangersverbinding
Castricum - Een bestemmings-
plan moet een voetgangersver-
binding mogelijk maken tussen 
Castricum en Limmen. De ge-
meenteraad bespreekt het on-
derwerp donderdag 10 janu-

ari. Het gaat om een brug over 
de bermsloot van de Provincia-
leweg. Deze maakt dat het be-
staande voetpad de beide woon-
kernen weer met elkaar verbindt. 
Inwoners van Limmen die lopend 

naar Castricum willen, toeristen 
en recreanten zijn gebaat bij de-
ze verbinding, aldus de gemeen-
te. De bereikbaarheid van het 
aangrenzende park, het honden-
losloopgebied en het oorlogs-
monument, zouden door de ver-
binding worden verbeterd. 

Sport- en spelgroepen 
kinderen ASS en ADHD
Castricum - Bij Vitesse begint 
een nieuw seizoen van sport- en 
spelgroepen voor kinderen met 
A.S.S. (P.D.D.-nos) en ADHD.
Op de woensdagmiddag is er 
een sport- en spelgroep voor 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Kinderen met ADHD of autisme 
spectrum stoornissen, waaron-
der PDD-nos,  vinden het niet al-
tijd makkelijk om een passende 
vrijetijdsbesteding te vinden, bij-
voorbeeld omdat ze moeite heb-

ben met sociale vaardigheden.
In de sport- en spelgroep is het 
de bedoeling om sociale vaar-
digheden aan te leren, om te 
leren omgaan met energie en 
emoties. De kinderen leren sa-
men te spelen en hun talenten te 
herkennen en uit te bouwen.
Vooraf wordt met de kinderen en 
hun ouders besproken aan wel-
ke doelen ze willen werken. Het 
belangrijkste doel is plezier in 
de sport- en spelgroep! Tijdstip 
van 14.30 tot 15.45 uur. De be-
geleiding wordt gegeven door: 
Baukje Uilkema: NLP-coach en 
Marloes van de Hulsbeek, ergo-
therapeut. Ook individuele be-
geleiding is mogelijk gericht op 
thuis en school. De kosten zijn 
afhankelijk van mogelijkheden 
tot declaratie bij de zorgverzeke-
ring of vanuit PGB. Voor meer in-
formatie of opgave: Marloes van 
de Hulsbeek: 06 - 2236 4473.

Castricum - De peuter- en kleu-
terlessen op zaterdagochtend en 
woensdagmiddag bij balletstu-
dio Jacqueline Burger zijn een 
goede start voor mini-ballerina’s 
van 3, 4 en 5 jaar. 
Late - fanatieke starters kunnen 
zich uitleven bij de stoomcur-

Peuter- en kleuterballet van start
sus 12+ op donderdag. Instro-
men bij alle lessen kan het hele 
jaar door. Iedereen doet aan het 
eind van het seizoen mee aan de 
eindpresentatie in Sporthal De 
Bloemen op 23 juni. Voor meer 
informatie: www.Balletstudio-
JacquelineBurger.nl.  
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Afzwemmers december
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. In decem-
ber hebben 33 kandidaten hun 
diploma behaald.
Maandag 3 december heeft 
Anouk Hollenberg afgezwom-
men voor haar eerste zwemdi-
ploma.
Woensdag 5 december was er 
afzwemmen voor de Zwemvaar-
digheidsdiploma’s. Deze diplo-
ma’s kunnen behaald worden 
na het C-diploma en lopen van 
1 naar 3 ook weer op in moei-
lijkheidsgraad. Voor Zwemvaar-
digheid 1 heeft Kim Boonstra al-
le eisen goed afgelegd. 
Op donderdag 6 december heeft 
Elaha Ofiani tijdens haar eigen 
les haar A-diploma gehaald.
Woensdag 12  december werd 
er door een groep van 14 kan-
didaten voor het A-diploma af-
gezwommen. Dit eerste zwem-
diploma werd gehaald door: An-
gelo Atencia, Jip Beukers, An-
nemarie Bökenkamp, Felicia van 
den Elzen, Sophia Gouweleeuw, 

Tessa Hardebol, Jort van Hooff, 
Isabel Huisman, Guus Jurrjens, 
Felice Knippen, Sil Koenekoop, 
Bram Koppes, Sacha Verberne 
en Daan van Zijtveld.

Op dinsdag- en woensdagoch-
tend wordt er ouder- en kind-
zwemmen gegeven. En in die 
lessen worden vaardigheden 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar ge-
oefend en een paar keer per jaar 
wordt er tijdens de les voor ver-
schillende diploma’s afgezwom-
men.
Op woensdagochtend 19 de-
cember hebben Sienna Ixer en 
Kim Zentveld voor Jip 1, Saar 
Castricum en Tom van Nijnat-
ten voor Jip 2, Isabelle Banning 
en Michael de Wijs voor Jip 3 
en Charlotte Banning en Mischa 
Rood voor Jip 4 afgezwommen. 
’s Middags was het de beurt 
aan de groep van 8 kandidaten 
voor het B-diploma. De geslaag-
de kandidaten  zijn: Isa Bakker, 
Tim Bakker, Brady Baltus, Kas 
Dalenberg, Noah Hillebrand, 
Thijs Kaaijk, Dewi Koper en Am-
ber Meijering.

Croonenburg meisjes A1 
door naar halve finale NK
Castricum - Van de vier jeugd-
teams die mee mochten doen 
aan het NK volleybal voor jeugd-
teams hebben alleen de meis-
jes A zich geplaatst. Zij werden 
overtuigend kampioen in hun 
poule. Met slechts een set ver-
lies plaatsten zij zich voor de hal-
ve finale op 9 februari. De spi-
rit lieten de meiden afgelopen 

weekend ook zien in de eerste 
ronde.  Verzorgd spel, goed ver-
dedigend werk, prima spelver-
deling en rake klappen van de 
aanvalsters zorgden er voor dat 
de tegenstanders het nakijken 
hadden. De volgende ronde zal 
zo mogelijk nog pittiger worden. 
Het niveau van de tegenstanders 
zal nog een stukje hoger liggen. 

Huldiging Nino Honigh
Limmen - Donderdagavond 
wordt voorafgaande aan de we-
kelijkse mountainbikewedstrijd 
op het parcours aan de Pagen-
laan, Nino Honigh gehuldigd. 
Tijdens het drie dagen duren-
de N.K. baanwielrennen op de 
wielerbaan van Apeldoorn in de 
laatste week van 2012 wist de 
sinds een jaar in Limmen wonen-
de Honigh drie gouden en twee 
zilveren medailles mee naar huis 
te nemen. Goud verdiende Ni-

no Honigh op de achtervolging, 
puntenkoers en koppelkoers. De 
zilveren plakken behaalde hij in 
de scratch en op de een km tijd-
rit met staande start. Leuke bij-
komstigheid is dat Nino Honigh 
ook aan het vertrek staat van de 
wekelijkse wedstrijd, die start 
om 20.00 uur. Deelname staat 
open voor iedereen in het bezit 
van een mountainbike en helm. 
Info: 06-50506087.

Duizenden hardlopers naar Egmond 
voor eerste wedstrijd van het jaar

Egmond - Op zondag 13 janua-
ri stroomt Egmond aan Zee weer 
vol met duizenden lopers voor de 
eerste grote hardloopwedstrijd 
van het nieuwe jaar. Maar liefst 
17.500 deelnemers gaan tijdens 
de 41e PWN Egmond Halve Ma-
rathon de uitdaging aan op het 
zware parcours over het Noord-
zeestrand en door het Noordhol-
lands Duinreservaat.
Opvallend is de grote belang-
stelling van lopers uit het bui-
tenland. Honderden lopers uit 
22 landen komen een weekend 
naar Egmond aan Zee om de 
unieke sfeer van dit hardloopfes-
tijn mee te maken. Winnen in Eg-
mond spreekt tot de verbeelding. 
Vele grote namen stonden in de 
geschiedenis op de hoogste tre-
de van het erepodium. Uniek 
daarbij is dat het in Egmond bij 
voorbaat nooit een uitgemaakte 
zaak is dat een Afrikaanse loper 
als eerste over de finish komt. 
Zo zullen de Nederlandse top-
pers Michel Butter, Khalid Chou-
koud, Abdi Nageeye, Tom Wig-
gers, Koen Raymaekers en Pa-
trick Stitzinger de Afrikanen de 
overwinning niet cadeau geven. 
Makkelijk wordt dit echter niet 
met lopers als Sammy Kitwara 
en Vincent Kipruto aan de start.
Voor de vrouwenwedstrijd heeft 

Le Champion onder andere Flo-
mena Chepchirchir (in 2011 der-
de in Egmond) en Valentine Ki-
bet, het zusje van Hilda Kibet, 
vastgelegd. Bovendien staan de 
Nederlandse topatleten Miran-
da Boonstra, Merel de Knegt, Il-
se Pol, Andrea Deelstra en Hel-
een Plaatzer aan de start. 
Het verloop van het evenement 
wordt elk jaar grotendeels be-
paald door de weersomstandig-
heden. De lopers worden zon-
dag bij hun doorkomst over het 
strand in ieder geval geholpen 
door een gunstig getij. Het water 
bereikt om 12.30 uur, vlak na de 
eerste start van de halve mara-
thon, de laagste stand. Om 16.52 
uur wordt de hoogste stand be-
reikt. Het strand is bij de start 
dus breed, waardoor naar ver-
wachting de lopers Castricum 
aan Zee met droge voeten zul-
len bereiken.

De ultieme sportprestatie is op 
zaterdag de strandrace AGU Eg-
mond-Pier-Egmond fietsen en 
op zondag de PWN Egmond Hal-
ve Marathon lopen. Dit weekend 
zullen zo’n 400 deelnemers de-
ze prestatie leveren. Iedereen 
die op beide dagen finisht, wordt 
opgenomen in het Combiklasse-
ment. 

Tijdens de PWN Egmond Hal-
ve Marathon wordt dit jaar voor 
het eerst ook een speciaal kin-
derevenement georganiseerd, de 
Egmond Kids Challenge. Deze 
challenge bestaat uit een uitda-
gende hindernisbaan voor kin-
deren van 6 t/m 13 jaar en vindt 
plaats voorafgaand aan de door-
komst van de lopers bij strand-
paviljoen Zeezicht in Castricum 
aan Zee. Deelname is mogelijk 
van 11.00–13.30 uur. Meedoen 
is gratis dus iedereen is welkom 
om de uitdaging aan te gaan. 

Egmond aan Zee is op zondag 13 
januari tussen 8.00 tot 18.00 uur 
afgesloten voor al het binnen-
komend auto- en motorverkeer. 
Voor de pendelbussen vanuit 
Heiloo en Alkmaar geldt deze af-
sluiting niet, zij hebben een file-
vrije doorgang naar Egmond aan 
Zee. De bussen rijden van 8.30 
tot 12.00 uur en zijn bestemd 
voor zowel deelnemers als toe-
schouwers. ERTV Noord-Holland 
doet verslag
RTV Noord-Holland doet uitge-
breid verslag op televisie. De uit-
zending van NH Sport op zon-
dag 13 januari begint om 17.29 
uur. Daarna wordt de uitzending 
herhaald t/m maandag 14 janu-
ari.

Gezelligheid bij clubMariz.

Proeflessen salsa bij clubMariz

Castricum - Vrijdag 11 janua-
ri zijn er weer voorafgaand aan 
een nieuwe cursus proeflessen 
salsa. De beginners zijn welkom 
vanaf 20.00 uur en de gevorder-
den vanaf 21.00 uur.

Aansluitend biedt clubMariz 
vanaf 18 januari cursussen van 
12 weken op vrijdagavond. In 
deze cursus leren de deelnemers 
één dans met daarin een aan-
tal variaties. Eigenaresse Mariz 

werkt uitsluitend met gespeciali-
seerde leraren. Salsaleraren Pe-
ter en Sofia verzorgen naast een 
goede ook een gezellige les. 
clubMariz is een stijlvolle club, 
volledig eigentijds ingericht. Een 
les voelt als hip uitgaan, met 
twee volledig ingerichte bars 
waar men voor of na de les nog 
gezellig met partner of vrienden 
kan verblijven. De zalen zijn ook 
op 360 graden op de site te be-
kijken. Beide zalen zijn naast 
de danslessen ook beschikbaar 
voor een volledig verzorgde par-
ty vanaf 30 personen. 
clubMariz is te vinden aan de 
Dorpsstraat 72. Bezoekers kun-
nen gratis parkeren op het Bak-
kersplein in de parkeergarage. 
Bij clubMariz kan men ook te-
recht voor hiphop, showdance, 
breakdance, zumba, 50+ of 50- 
stijldans, moderne dans en kleu-
terdans. Voor meer informatie 
zie: www.clubMariz.nl. 




