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ICGT schenkt mini-pupillen 
FC Uitgeest voetbaldoelen

Uitgeest - Na lang wachten 
hebben de mini-pupillen van FC 
Uitgeest nu eindelijk echte voet-
baldoelen (inclusief net). Door 
een genereuze investering van 
de stichting ICGT (Internationa-
le Cor Groenewegen Toernooi) 
kunnen de pupillen en aanmoe-
digende ouders vanaf aanko-
mend weekend nu ook echt zien 
of er een doelpunt is gescoord. 
‘De wens van de pupillen was er 
één die absoluut niet genegeerd 
kon worden en aangezien wij als 
stichting met veel plezier inves-
teren in de jeugd van FC Uit-
geest was dit voor ons een klei-
ne moeite.’, aldus het stichtings-

bestuur van het internationale 
voetbaltoernooi, dat dit jaar zal 
plaatsvinden op 18 en 20 mei op 

de velden van FC Uitgeest. Na-
mens alle mini-pupillen: ‘ICGT 
bedankt!’

Uitgeest - Vorige week donder-
dagmiddag rond half twee is een 
fietsster aangereden op de Cas-
tricummerweg. De vrouw is met 
onbekend letsel overgebracht 

naar het ziekenhuis. De auto 
had een flinke ster in de voor-
ruit en moest worden wegge-
sleept. (bron: mgkmedia.nl/Lu-
cas Hazes)

Onderzoek Milieudienst wijst uit:

Baggerstort Dorregeest 
voldoet aan normen
Uitgeest - Sinds november 
wordt in opdracht van het Re-
creatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer gewerkt aan het 
herstel van de vooroevers van 
de Dorregeesterpolder. Daarbij 
wordt bagger gestort achter een 
nieuw aangebrachte beschoei-
ing. 
Op verzoek van de gemeen-
te Uitgeest is de kwaliteit van 
de bagger onder regie van de 
Milieudienst IJmond een aan-
tal malen onderzocht. Analyse 
van de grondmonsters wees uit 
dat die vrij was van verontreini-
ging en dat de gestorte bagger 
aan de gewenste hoge eisen vol-
deed.
De werkzaamheden bij de Dor-
regeesterpolder zijn noodzake-
lijk omdat stukken van de voor-
oever waren afgekalfd of zelfs 
helemaal verdwenen. Na het 
aanbrengen van een nieuwe be-

schoeiing wordt daarachter bag-
ger gestort. 
Op die manier zal een rietkraag 
ontstaan en wordt de oever ver-
stevigd.

In de pers was enige twijfel ont-
staan aan de kwaliteit van de 
bagger, die gewonnen werd 
door het verdiepen van De Zaan. 
Om die reden vroeg wethouder 
Spaanderman de Milieudienst 
IJmond om een aanvullend on-
derzoek. 
Dat heeft nu uitgewezen dat de 
toegepaste bagger inderdaad 
geen problemen oplevert voor 
het (water)milieu.

Het herstel van de oever van de 
Dorregeesterpolder is een on-
derdeel van een groter project, 
waarvan ook het verbeteren  en  
ophogen van de Saskerleidam 
onderdeel uitmaakt.

Zwitserse tompouce
Slagroom, cake, marasquin 

en amandelbroyage

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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Echtpaar Groen viert 
gouden huwelijk
Uitgeest - Locoburgemeester 
Piet Linnartz heeft op 9 janua-
ri het echtpaar Groen-Sprenke-
ling verrast met een feestboeket 
en met de felicitaties van het ge-
meentebestuur. De heer en me-
vrouw Groen vierden die dag dat 
ze precies vijftig jaar eerder in 
het huwelijksbootje stapten.
De heer W.A. Groen en zijn bruid 
M.C. Sprenkeling traden op hun 
24e in het huwelijk. Hij kwam uit 
een Uitgeester gezin met twaalf 
kinderen, zij uit een Castricum-
mer gezin met zestien kinderen. 
Na hun trouwen trokken ze in 
een huisje aan het Anemonepad. 
Na de geboorte van hun tweede 
kind konden ze verhuizen naar 
een grotere woning aan de Lan-
gebuurt. Daar wonen ze nog al-
tijd. Het echtpaar heeft twee 
dochters en een zoon en geniet 
inmiddels van zeven kleinkinde-
ren.
Al na de lagere school ging de 
jonge Wim Groen werken bij sla-
gerij Piet Tromp. Hij zou veer-
tig jaar in het slagersvak blij-

ven. Daarnaast was hij een halve 
eeuw lid van kerkkoor Laus Deo, 
waarvan 38 jaar als voorzitter. Hij 
fungeerde ook geregeld als diri-
gent. Voor zijn grote inzet voor 
het koor ontving hij in 1997 de 
pauselijke onderscheiding ‘Pro 
Ecclesia et Pontifice’. Van 1968 
tot 1996 was de heer Groen be-
stuurslid van de USVU en sinds 
1996 fungeert hij als wedstrijd-
secretaris en scheidsrechter bij 
FC Uitgeest. In 2002 ontving hij 
de gemeentepenning van Uit-
geest, uit dank voor zijn verdien-
sten voor de gemeenschap.
Mevrouw Groen vond naast haar 
werk in de huishouding en de 
opvoeding van de kinderen tijd 
voor werkzaamheden in de kan-
tine van de voetbalclub. Zij was 
daar maar liefst dertig jaar lang 
actief achter de bar, in de snoep-
tent en achter de frituur. 
Zondag is de gouden bruiloft ge-
vierd met een hoogmis in de r.k. 
kerk en een feest met zestig ge-
nodigden in een familierestau-
rant in Heemskerk.

Het echtpaar Groen voor hun woning aan de Langebuurt, samen met 
locoburgemeester Piet Linnartz (foto: gemeente Uitgeest)

Uitgeest - Januari is voor 
gemeentebestuurders altijd 
één van de drukste maan-
den van het jaar. Ten eer-
ste omdat er tijdens de kerst 
veel werk is blijven liggen. 
Maar ook omdat het jaar al-
tijd begint met een flink aan-
tal nieuwjaarsrecepties. Toch 
kijk ik er ook naar uit, want 
elk jaar is het weer bijzon-
der om op onze eigen nieuw-
jaarsreceptie een toespraak 
te houden. Terugkijken op 
het voorbije jaar en weer een 
beetje vooruitblikken naar de 
toekomst.

Maar vervolgens zit de rest 
van de maand ook vol met 
het bezoeken van nieuw-
jaarsrecepties van ande-
re organisaties. Van de Ka-
mer van Koophandel tot de 
veiligheidsregio en de Com-
missaris van de Konin-
gin tot de ondernemersver-
enigingen; iedereen wil op 
zijn eigen wijze het nieu-
we jaar inluiden. En ieder-
een vindt het plezierig als de 
burgemeester(s) en wethou-
ders er dan ook bij zijn. Na-
mens ons dorp probeer ik 

zoveel als mogelijk ons ‘ge-
zicht naar buiten’ te zijn en 
dus deze bijeenkomsten te 
bezoeken. Het maakt Uit-
geest herkenbaar èn aan-
spreekbaar. Deze maand is 
dat dus een nogal intensie-
ve taak.

Het pleidooi dat je wel eens 
hoort om nieuwjaarsrecep-
ties gezamenlijk te organi-
seren is eigenlijk zo gek nog 
niet. Het scheelt kosten en 
drukte. En elkaar één keer 
een gelukkig Nieuwjaar wen-
sen is toch ook voldoende?

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Drukte
Breakdanceles

Uitgeest - Om de twee we-
ken wordt er een lekkere stoe-
re breakdancecursus gegeven 
bij speeltuinvereniging Kinder-
vreugd. Je leert van alles over 
deze funky en acrobatische 
dansstijl. Er wordt gedanst op 
hiphop, soul en funk. De eerst-
volgende les is op zaterdag 19 
januari en begint om 10.00 uur. 
Om lekker te kunnen break-
dancen is het noodzakelijk om 
goede kleding aan te doen: jog-
gingbroek, tshirt, gymschoenen 
en een muts/pet.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Geboren
Luuk Houtenbos, zoon van R. 
Houtenbos en M. Houtenbos
Fien Maria Wouda, dochter 
van A. Wouda en S. Castricum
Jinte de Bruin, dochter van J.A. 
de Bruin en M. Stephan
Demi Sophie Elferink, doch-
ter van R.E. Elferink en L.C.H. 
de Bruijn
Mischa Frederic Poldervaart, 
zoon van V. Poldervaart en E. 
Kwantes

Uitgeest - Zaterdag 19 janua-
ri is er weer een workshop voor 
kinderen bij speeltuin Kinder-
vreugd. Deze keer gaan de kin-
deren iets maken voor de vogels 
in de tuin. Ben je 8 tot 12 jaar 
en lid van de speeltuin dan mag 
je meedoen. Ook als je geen lid 
bent, ben je natuurlijk van harte 
welkom. Dan vragen ze wel een 
kleine bijdrage van 2 euro voor 
de kosten. Begonnen wordt om 
14.00 uur het duurt tot ongeveer 
16.00 uur.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.

nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Vogelworkshop

Breakdanceles 
bij speeltuin

Uitgeest - Om de twee we-
ken wordt er een lekkere stoe-
re breakdancecursus gegeven 
bij speeltuinvereniging Kinder-
vreugd. Je leert van alles over 
deze funky en acrobatische 
dansstijl. Er wordt gedanst op 
hiphop, soul en funk. De eerst-
volgende les is op zaterdag 19 
januari en begint om 10.00 uur. 
Om lekker te kunnen break-
dancen is het noodzakelijk om 
goede kleding aan te doen: jog-
gingbroek, tshirt, gymschoenen 
en een muts/pet.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

O.L. Vrouwe 
Geboorte

Uitgeest - De vieringen bij de 
O.L. Vrouwe Geboorte in de 
Roomskatholieke kerk de ko-
mende week: vrijdag 18 janu-
ari 19.00 uur Woord en Com-
munieviering in Geesterheem.
Weekend van 19 en 20 januari: 
zaterdag: 19.00 uur H. Eucha-
ristieviering m.m.v. de Cantorij.
Zondag: 09.30 uur H. Eucha-
ristieviering met Laus Deo.
Meer informatie: www.rkparo-
chie-uitgeest.nl.

Nationale Voorleesdagen 
Uitgeest - Woensdag 23 janua-
ri breken de Nationale Voorlees-
dagen aan. In de diverse vesti-
gingen van Bibliotheek IJmond 
Noord wordt op verschillen-
de dagen voorgelezen. Het pro-
gramma:
Woensdag  23 januari workshop 
Verhaaltjes maken met de Boek-
o-matic in de vestiging in Bever-
wijk, aanvang 14:30 uur en om 
15:00 uur nog een groep. Het 
boek ‘Nog  100 nachtjes sla-
pen’ van Milja Praagman wordt 
voorgelezen. In de vestigingen 
in  Heemskerk en Uitgeest wordt  
om 14:30 uur ook voorgelezen 
met aansluitend een creawork-
shop. Alle activiteiten duren on-
geveer een uur en zijn gratis toe-
gankelijk voor kinderen van 3 tot 
7 jaar.
Zaterdag 26 januari wordt om 
13.30 uur in de vestigingen in 
Beverwijk en Heemskerk voor-
gelezen door stagiaires van het 
Kennemer College aan kinderen 
van 3 tot 7 jaar; toegang is gratis.
Woensdag  30 januari wordt om 

14:30 uur opnieuw  voorgelezen 
in de vestigingen in Beverwijk en 
Heemskerk met aansluitend een 
creatieve workshop. Kinderen 
van 3 tot 7 jaar kunnen komen 
luisteren en meedoen.
Zaterdag  2 februari speelt het 
Pancrasser Zoldertheater ‘Circus 
Roos en Eddie’ in de vestiging 
Heemskerk. Voor kinderen van 
3 tot 7 jaar en hun ouders. Aan-
vang 15:00 uur. Kaartverkoop via 
www.bibliotheekijmondnoord.nl  
of bij de klantenservice in de bi-
bliotheekvestigingen.
Toegang 5 euro per persoon. De 
voorstelling duurt een uurtje.

Tijdens de Voorleesdagen kun-
nen ouders met hun kind in de 
vestiging Beverwijk verhaaltjes 
maken met de Boek-o-matic. 
Dit kan tijdens de openingstij-
den van de bibliotheek en is gra-
tis. Naderhand krijgen de deel-
nemers een eigengemaakt film-
pje thuis gestuurd per mail. Men 
hoeft zich hiervoor niet apart op 
te geven.

Kijk op Uitgeest





16 januari 20134

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-01-2013 Jasmijn Sanne, 
dochter van P. van der Meu-
len en R.L. Kuiperij, geboren te 
Beverwijk. 04-01-2013: Made-
lief Floor, dochter van P. van der 
Meulen en R.L. Kuiperij, geboren 
te Beverwijk.
 
Overleden:
Wonende te Beverwijk:
06-01-2013 Nauta, Hein, oud 90 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met H. Lemstra.
Wonende te Velsen:
02-01-2013: Praat, Maria C.D., 
oud 90 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met C.L. 
Himmelreich.
Wonende te Akersloot:
28-12-2012: Kwak, Willem, oud 
94 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met H. Raap-
horst. 29-12-2012: Melis, Johan-
nes A.I., oud 76 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met E. Ri-
chaers.
Wonende te Castricum:
29-12-2012: Stet, Reinier A., 

oud 87 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met B.A. 
Thoen. 02-01-2013: Koster, Anne 
C., oud 86 jaar, overleden te Dor-
drecht. 02-01-2013: van de Ka-
mer, Henricus M.J., oud 54 jaar, 
overleden te Castricum. 07-01-
2013: Arons, Antonius C.A., oud 
86 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met W. van der 
Klooster.
Wonende te Limmen:
04-01-2013: de Groot, Anna, oud 
60 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met L.W.J. Hoogeboom. 
05-01-2013: Metselaar, Cathari-
na A., oud 94 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
A. Winder. 07-01-2013: Zomer-
dijk, Johannes N., oud 60 jaar, 
overleden te Hollands Kroon, ge-
huwd met C.W. Boode.
Wonende te Zeevang:
07-01-2013: Doets, Pieter, oud 
80 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd met N.E. Mehrtens.
Wonende te Bakkum:
06-01-2013: Kok, Alida, oud 75 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met H.C. Deul. 

Avondexcursies voor jongeren
Castricum - De Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
organiseert op vrijdag 18 januari 
en vrijdag 25 januari een avond-
excursie voor jongeren. De be-
doeling van deze excursies is om 
bosuilen waar te nemen. 
Op 18 januari wordt er verzameld 
bij de parkeerplaats van land-
goed Marquette in Heemskerk 
en op 25 januari bij de hoofd-
ingang van Dijk en Duin aan de 
Zeeweg te Castricum. Beide ex-
cursies beginnen om 19.30 uur 

en duren ongeveer een uur. Aan-
melden is niet nodig en er zijn 
geen kosten aan de excursies 
verbonden. Aan het eind van de 
excursies kunnen jongeren van-
af tien jaar zich bij de excursie-
leiders aanmelden als deelnemer 
aan de jongerenexcursies van de 
Vogelwerkgroep Midden-Ken-
nemerland. 
Voor meer informatie over de-
ze of over volgende excursies 
zie www.vwgmidden-kennemer-
land.nl. Foto: Roely Bos. 

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. 

Aangehouden na 
uitdelen kopstoot
Castricum - Een 19-jarige jon-
gen uit Castricum is zondagoch-
tend rond 03.00 uur aangehou-
den op de Dorpsstraat. Hij had 
een kopstoot uitgedeeld aan 
een 20-jarige jongen, eveneens 

Regio - In Noord-Holland zijn 
afgelopen week drie meldingen 
binnengekomen van een man 
die via een zogeheten babbel-
truc bij oudere mensen binnen-
komt.
Dit is gebeurd in Heiloo, 
Akersloot en Wervershoof. Bij 
alle drie is het signalement een 
blanke man van ongeveer 60 
jaar die aanbelt en vertelt dat 
hij de bankpas nodig heeft van 
de bewoner omdat deze omge-

Opgelet voor babbeltrucs
ruild moet worden of vanwege 
de zorgverzekering van de be-
woners. De bewoners hebben de 
man binnengelaten en nadat hij 
was vertrokken ontdekten zij dat 
er goederen of geld was gesto-
len door de man. 
De politie waarschuwt voor de-
ze oplichter en vraagt inwoners 
van Noord-Holland om de po-
litie te bellen als zij vermoeden 
dat deze man langs is geweest 
(0900-8844).

uit Castricum. Een portier had 
dit gezien en nam de verdach-
te mee richting agenten die aan-
wezig waren in verband met ho-
recatoezicht. Het slachtoffer liep 
door de kopstoot een bloedneus 
op. De 19-jarige jongen werd 
aangehouden voor mishandeling 
en werd overgebracht naar het 
politiebureau in Alkmaar.

Valt website Oud-
Castricum in de prijzen?

Castricum - Elk jaar wordt De 
Geschiedenis Online Prijs uit-
gereikt aan de beste histori-
sche website van het afgelopen 
jaar. De winnaar ontvangt een 
beeldje van kunstenares Gonne-
ke van Echten en een geldprijs 
van 2.500 euro. Ook de website 
van Oud-Castricum (www.oud-
castricum.com) dingt mee naar 
de prijs. De site werd eind 2011 
geheel vernieuwd en houdt be-
langstellenden zo volledig mo-

gelijk op de hoogte van de ac-
tiviteiten van de werkgroep en 
de historie van het dorp Castri-
cum. Met de Beeldbank en de 
Boekenbank geeft de site toe-
gang tot ruim 17.000 foto’s en het 
boekenbestand van de werk-
groep. Wie vindt dat Oud-Cas-
tricum recht heeft op de prijs, 
brengt voor 9 februari een stem 
uit via www.geschiedenisonli-
neprijs.nl of www.oudcastricum.
com.  

Daar heb je Flipper…
Castricum - Er zijn dolfijnen 
voor de Noord-Hollandse kust 
gezien volgens onderzoekscen-
trum Ecomare op Texel. Het zou 
gaan om drie tuimelaars van on-
geveer drie meter lang, die in 
hetzelfde gebied zwemmen als 
de bultruggen en bruinvissen 
die eerder zijn gespot. De die-
ren zouden volgens Ecomare op 
zoek zijn naar nieuwe visgebie-

den. In Nederland is de tuime-
laar tussen 1950 en 1960 uitge-
storven om nooit geheel opge-
helderde redenen. Het verdwij-
nen van de zuiderzeeharing na 
de afsluiting van de Zuiderzee 
zou een belangrijke rol gespeeld 
kunnen hebben. Het Marsdiep 
behoorde tot het oorspronkelij-
ke leefgebied van tuimelaars in 
Nederland. 

Geld opgehaald voor kinder- 
boerderij ‘t Dierenduintje

Castricum - Yael, Isabel, Emma, 
Julia en Larissa kwamen vol trots 
afgelopen zaterdag een cadeau-
tje langsbrengen op kinderboer-
derij ‘t Dierenduintje. Op school 
waren ze op het idee gekomen 
om geld in hun buurt op te ha-
len nadat ze over een stelling 
met elkaar hadden gediscussi-
eerd: ‘als je van dieren houdt eet 
je geen vlees’. Van het een kwam 

het ander en plots ontstond het 
idee om iets goeds te doen voor 
de dieren. De vijf meiden zijn de 
deuren langs gegaan en haalden 
het mooie bedrag op van 60,64 
euro.
De beheerders namen het geld-
bedrag verrast in ontvangst en 
willen langs deze weg de da-
mes nogmaals bedanken voor 
hun mooie actie. 
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Wereldpremière tijdens 
concert van Emergo

Castricum - Op zaterdag 19 ja-
nuari brengt Emergo haar jaar-
lijkse donateursconcert. Dit con-
cert begint om 20.00 uur en vindt 
plaats in het Jac. P. Thijsse Col-
lege.  Een concert met een in-
ternationaal tintje, want het fan-
fareorkest is druk bezig met de 
voorbereidingen op het Wereld 
Muziek Concours. Daar boven-
op kan het publiek genieten van 
de première van Tripartita, een 
stuk dat speciaal werd gecom-
poneerd voor bugelsolist Clenn 
Keizer. De Engelse Rodney New-
ton componeerde het stuk speci-
aal voor de winnaar van de solis-
tenprijs van Eurobrass.

Het donateursconcert biedt een 
gevarieerd programma waarin 
de drie orkesten van Emergo ge-
presenteerd worden. Het oplei-
dingsorkest Double E Orchestra, 
Backum Brass en het fanfareor-
kest hebben onder leiding van 
dirigenten Paul Bijman en Erik 
van de Kolk een pakkend pro-
gramma samengesteld. Na af-
loop van het concert wordt de 
bezoeker in de foyer getrakteerd 
op de klanken van Ray’s Initia-
tive Big Band onder leiding van 
René Breetveld. De entree be-
draagt 5,00 euro en voor kinde-
ren tot en met veertien jaar 2,50 
euro.

Reünie van Rockcafé en 
Royal Flush in De Balken
Uitgeest - De Balken heeft een 
vol programma komend week-
end. Om te beginnen vindt vrij-
dag de lang verwachtte reü-
nie van het Rockcafé plaats met 

muzikale medewerking van ver-
schillende bandjes van toen. Zo 
komen The Boothill Underta-
kers, The Joke langs en een ver-
zameling muzikanten die samen 

spelen; de Rockcafé Coverband. 
Verwacht wordt dat er veel veer-
tigers op de reünie afkomen. Het 
feest begint om 20.00 uur en de 
entree is gratis Zaterdag speelt 
Royal Flush in het café. Deze 
jongens uit Castricum en Uit-
geest gaan er een swingende 
avond van maken met nieuwe en 
oude hits. De deur gaat zaterdag 
om 22.00 uur open. 

Celliste Ella van Poucke 
in sfeervolle Dorpskerk
Castricum - Zij is nog geen ne-
gentien jaar, maar met haar gro-
te talent evenaart celliste El-
la van Poucke vele oudere vak-
genoten. Zij is een ongeëve-
naard cellotalent dat al vele suc-
cesvolle concerten gaf zowel in 
binnen als buitenland. Met trots 
presenteert Iskra haar op zater-
dag 19 januari in het Iskra Mo-
numentconcert. Onder bege-
leiding van pianist Jean-Claude 
vanden Eijnden speelt zij wer-
ken van Beethoven, Debussy en 
Rachmaninov. 
Kaartverkoop via www.Iskra.nl of 
aan de kassa van de Dorpskerk 
te Castricum, Dorpsstraat/hoek 
Torenstraat. Zaal open 19.30 uur. 
Aanvangstijd 20.15 uur.

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Willem Middelkoop te 
gast. Willem Middelkoop (50) 
is oprichter van het Commo-
dity Discovery Fund en publi-
cist. Daarnaast is hij een veelge-
vraagd spreker en columnist. Hij 
verwierf landelijke bekendheid 
als marktcommentator bij RTL-Z 
en als regelmatige gast van ‘De 
Wereld Draait Door’ en ‘Pauw 
& Witteman’. Middelkoop waar-
schuwde in zijn eerste boek ‘Als 
de dollar valt’ (2007) voor een 
naderende kredietcrisis. In de ja-
ren er na verschenen ‘De perma-
nente oliecrisis’, ‘Overleef de kre-
dietcrisis’ en ‘Goud en het ge-
heim van geld’. In totaal verkocht 
hij meer dan 100.000 exemplaren 
van zijn boeken. Presentator Pe-
ter van Raalte neemt in een uur 
met Middelkoop de wereldeco-
nomie door.

Gast bij de 100 
van Castricum

Django Unchained
Na een succesvolle jacht bevrijdt 
Schultz Django, maar de twee 
kiezen ervoor om bij elkaar te 
blijven. Sterker nog, Schultz be-
zoekt de grootste criminelen van 
het zuiden met Django aan zijn 
zijde. Maar Django blijft gefo-
cust op één doel: het vinden en 
redden van zijn vrouw Broomhil-
da die hij lange tijd geleden uit 
het oog is verloren door de sla-
vernij. De tocht van Schultz en 
Django brengt hen uiteindelijk 

bij Calvin Candle, de eigenaar 
van ‘Candyland’, een beruchte 
plantage. Ze gaan onder valse 
voorwendselen het gebouw bin-
nen en worden opgemerkt door 
Stephen, de betrouwbare huis-
slaaf. Django en Schultz worden 
gevolgd en een verraderlijke or-
ganisatie sluit hen in. Als ze kun-
nen ontsnappen met Broomhil-
da, moeten ze kiezen tussen vrij-
heid en solidariteit, tussen opof-
feren en overleven... 

In Alles is familie is iedereen bin-
nen de familie de Roover op een 
punt in zijn leven beland waar-
in het maken van cruciale keu-
zes onvermijdelijk is. Zo wil Win-
nie een baby, haar man Rutmer 
wil dichter bij zijn gevoel ko-
men, zijn broer Charlie wil voor-
al geen verantwoordelijkheid en 

Alles is Familie hun zwager Dick wil zijn over-
leden vrouw terug. Pater fami-
lias Arend wil gelukkig zijn. En 
zijn vrouw Jeanette wil dat ie-
mand haar wil. 

Opnieuw een romantische ko-
medie, met andere personages 
en dezelfde humor. Je kunt niet 
kiezen wie je ouders zijn. Je kunt 
wél kiezen hoe je ouder wordt.

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

Django Unchained
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Les Misérables
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 uur 
Life of Pi - 3D

zaterdag 18.00 uur 
maandag 20.00 uur
The Hobbit - 3D

vrijdag 18.30 uur 
zondag 15.15 uur 
dinsdag 14.00 uur 
Alles is Familie
zondag 15.15 uur 
Skyfall - 007

zaterdag 15.30 uur 
zondag 12.45 uur

Koning van Katoren 
zaterdag 15.30 uur 
zondag 12.45 uur 

woensdag 15.00 uur 
Finding Nemo (NL) 3D

woensdag 15.00 uur
De Groeten van Mike

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 17 jan t/m 23 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 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

Telefoon: 0251-654769
www.gustocastricum.nl

Invasieve exoten 
Castricum - PWN gaat aan de 
slag met de bestrijding van in-
vasieve exoten in het Noordhol-
lands Duinreservaat. Invasie-
ve exoten zijn planten en dieren 
die  van nature niet in de duinen 
voorkomen en die zich massaal 
uitbreiden ten koste van soorten 
die hier wel van nature voorko-
men. Een voorbeeld is de Ame-
rikaanse vogelkers. Deze winter 
wordt een aantal groeiplaatsen 
van de rimpelroos, sneeuwbes 
en mahonia verwijderd. 
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Limmen - Bij sportschool Full 
of Life is het team sinds 5 ja-
nuari uitgebreid met een erva-
ren schoonheidsspecialiste José 
Dijkstra. De naam van de salon is 
Full of Life - Beauty. José is een 
gediplomeerde schoonheidsspe-
cialiste met ruim vijf jaar erva-
ring. ,,Voor behandelingen maak 
ik gebruik van het merk Tyro. 
Onze huid is veel meer dan al-
leen een verpakking van ons li-

se_dijkstra@hotmail.com. Ope-
ningstijden maandag en woens-
dag van 9.00 tot 22.00 uur en za-
terdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Full of Live - Beauty
,,De huid is meer dan de 

verpakking van het lichaam”

Mezza Luna wint 
Bronzen Tapknop!
Castricum - Mezza Luna be-
hoort tot de beste biertappers 
van Noord-Holland. De horeca-
zaak is namelijk winnaar van de 
Bronzen Tapknop 2012. Deze on-
derscheiding is uitgereikt aan ei-
genaar Ralph Outmaijer door 
Gerard Duinmayer van Heine-
ken Nederland. De Gouden Tap-
knop ging naar Restaurant De 
Open Keuken uit Beverwijk en 
Strandpaviljoen Paal 12 op Texel 
ging met de Zilveren Tapknop 
naar huis. Ralph is heel trots op 
de onderscheiding. ,,Goed tap-
pen is hartstikke belangrijk, dat 

weet ons hele team. Het is fan-
tastisch om hiervoor beloond te 
worden. Uiteraard gaan we vol-
gend jaar voor de Gouden Tap-
knop!” De Gouden, Zilveren en 
Bronzen Tapknop worden toe-
gekend op basis van ervarin-
gen en rapportages van ‘mys-
tery guests’ die de deelnemen-
de horecazaken bezoeken. On-
dernemers worden beoordeeld 
op goed gastheerschap, service 
en bierbehandeling. 
De drie winnaars dingen nu mee 
in de strijd om het Gouden, Zil-
veren of Bronzen Fust. 

De auto weer als nieuw 
dankzij Spuiterij De Werf

Castricum - Schade aan de 
auto, het kan iedereen over-
komen. Gelukkig weten de 
specialisten bij Spuiterij De 
Werf hier wel raad mee. Fons 
Zeeman is samen met Siem 
Castricum eigenaar van het 
bedrijf dat sinds negen jaar 
gevestigd is op de Castricum-
merwerf. 

Fons vertelt: ,,Wie schade heeft 
hoeft ons alleen maar te bellen 
en wij zorgen voor de rest. Als de 
auto niet meer kan rijden, rege-
len wij het transport. De schade 
wordt gecalculeerd in een speci-
aal systeem. Hiermee weten we 
precies wat er aan onderdelen 
nodig is, of er delen kunnen wor-
den hersteld, hoe lang we hier-
voor nodig hebben en de onkos-
ten worden berekend.” 
,,Auto’s bestaan tegenwoordig 

uit verschillende materiaalsoor-
ten en die vereisen allemaal een 
andere reparatiemethode”, ver-
volgt Siem Castricum. ,,Ook de 
toename van elektronica in au-
to’s vraagt om speciale vakbe-
kwaamheid en al die kennis heb-
ben wij in huis. Wij willen onze 
klanten bovendien graag helpen 
met het oerwoud aan regels in 
de verzekeringswereld.” 
Fons: ,,Ook klanten met een klei-
ne beurs kunnen we helpen 
door het gebruik van origine-
le, gebruikte onderdelen. En we 
spuiten ook nog steeds meubels, 
scooters en andere gebruiks-
voorwerpen.” 
Spuiterij De Werf is aangesloten 
bij FOCWA, de branchevereni-
ging voor autoschadeherstelbe-
drijven. Het adres is Castricum-
merwerf 11 in Castricum, tel.: 
0251-674299. 

Castricum - Het dagelijks be-
staan vergt nogal wat van veel 
mensen. De vrijmetselarij wil een 
mogelijkheid bieden om te pra-
ten over onderwerpen waar men 
normaal niet aan toe komt. Zo-
als het goed afronden van het le-
ven. De Castricumse Vrijmetse-
laarsloge Branding nodigt ieder-
een uit hieraan deel te nemen op 
24 januari.  Op de open avond 
is  Vrijmetselaar Adriaan Koop-
mans inleider. ,,Praten over de 
juiste afsluiting, voltooiing van 
het leven, ligt meer op het ge-
bied van ethiek, levensbeschou-
wing, religie of spiritualiteit. En 
dan is men bij de vrijmetselaars 
aan het goede adres. Mensen 
van vele geestesrichtingen ko-
men hier samen om regelmatig 
over deze onderwerpen te pra-
ten. Dat past in hun streven een 

beter mens te worden. Daarin zit 
ook: beter omgaan met het leven 
en de dood. We willen allemaal 
zo makkelijk mogelijk heengaan, 
maar meestal gebeurt dat niet 
zo. Daarom is het van belang om 
alles in je leven goed af te slui-
ten. Door bijvoorbeeld nu al de 
dingen uit te spreken die je had 
willen zeggen en altijd op juiste 
manier afscheid te nemen.” 
Deze avond is niet bedoeld om 
standpunten in te nemen, om 
een recept te krijgen voor een 
voltooid leven, maar om dit on-
derwerp voor persoonlijke, gees-
telijke verrijking bespreekbaar te 
maken. 
Op 24 januari om 20.00 uur is 
de zaal open van De Eenhoorn, 
Tweede Groenelaan 5 in Bak-
kum. Meer informatie: www.vrij-
melaarsloge–branding.nl.

Feestelijke opening 100 
jaar AC Borst Bouw

Castricum - Op vrijdag 11 janu-
ari heeft burgemeester A. Mans 
het jubileumjaar van AC Borst 
Bouw feestelijk geopend. Dit ge-
beurde door de onthulling van 
het jubileumlogo aan de gevel 
van het kantoor aan de Castri-
cummerwerf 1. Aansluitend is de 
opening gevierd met huidige en 
voormalige directieleden en alle 
personeelsleden. Gedurende het 
gehele jaar zijn er activiteiten om 
dit jubileum te vieren. 
Op 20 januari is het precies 100 
jaar geleden dat Toon Borst een 
bouwbedrijf oprichtte, die se-
dert 1916 onderdak vond aan 
de Bakkummerstraat. Een be-
drijf dat zich toen bezighield met 
klein timmerwerk, grond-, en 
waterwerken. Hij kon toen niet 
bevroeden dat 100 jaar later zijn 
achterkleinzoon Cornel leiding 
zou geven aan een prachtig be-
drijf met zo’n vijftig medewer-
kers, gevestigd in een  groot mo-
dern bedrijfspand. 
Op 4 oktober 1946 werd de een-
manszaak omgezet in een ven-

nootschap onder firma en traden 
drie zonen als firmanten toe (Cor, 
Piet en Wim Borst). Na het over-
lijden van Cor werd in 1972 het 
bedrijf omgezet in een besloten 
vennootschap, waarbij Ton Borst 
en Cees van der Laan tot de di-
rectie toetraden. Na het uittre-
den van Piet en Wim en de pen-
sionering van Cees, kwam Wim 
Rodenburg in de directie.Inmid-
dels is ook Ton uitgetreden als 
directeur. Hij is nog wel als com-

missaris aan het bedrijf verbon-
den. Ton is opgevolgd door zijn 
zoon Cornel.

AC Borst Bouw ontwikkelt, rea-
liseert en onderhoudt vastgoed 
voor zakelijke en particuliere op-
drachtgevers in Noord-Holland. 
Cornel Borst: “Wij willen on-
ze klanten zoveel mogelijk van 
dienst zijn. Wij streven daarom 
naar kwaliteit, zowel van het re-
sultaat als van het bouwproces. 
We gebruiken hiervoor instru-
menten als lean bouwen, keten-
samenwerking en het Bouw In-
formatie  Model (BIM). Dit alles 
om voortdurend ons proces te 
verbeteren.”

chaam. De huid beschermt ons 
tegen invloeden van buitenaf. Zij 
regelt in belangrijke mate on-
ze lichaamstemperatuur en wa-
terhuishouding. Deze gegevens 
vormen de basis van de comple-
te, Tyro huidverzorginglijn met 
natuurzuivere producten voor 
verzorging en voeding van de 
huid.” Full of Life - Beauty is te 
vinden op de Rijksweg 53 in Lim-
men, tel.: 06-23641207, email: jo-

Open avond Vrijmetselaars 
Thema rond het goed 
afronden van het leven 
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Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU komende zaterdag:

Thuis	
10:00 MF2 - Magnus JF1 
10:00 JE2 - AthenA JE2 
10:00 ME2 - Rood-Wit ME3 
10:00 ME4 - HBS ME6 
11:30 JD1 - Oefenwedstrijd 
MD1

Uit 
09:30 JE3 - Haarlem JE5 
10:00 MF1 - Alkmaar MF3 
10:30 JE1 - Rood-Wit JE1 
11:15 ME3 - Pinoké ME8 
11:15 ME1 - Pinoké ME3

Zondag	20	januari
Zaal,	Beijneshal,	Haarlem 
15:40 MA1 - Rood-Wit MA4 
15:45 MA1 - Zandvoort MA1

Speelschema 
jeugd MHCU

Uitgeest - Bezield door de enor-
me rijkdom aan Braziliaanse mu-
ziek nemen de muzikanten van 
Gosto Delicado u zaterdag 9 fe-
bruari in dorpshuis De Zwaan 
mee op een heel persoonlij-
ke ontdekkingsreis door tijd en 
ruimte. Vol toewijding volgen 
deze vier musici hun intuitie en 
passie, van deftige Choro-salons 
naar de heuvels van de favela 
waar de lucht in het Samba-rit-
me vibreert, voorbij  Bossa Nova-
dronken nightclubs van Ipanema 
en de grote podia van de MPB 
(Música Popular Brasileira)…

In 2002 zijn Pía Miranda en Felix 
Hildenbrand samen op vakantie 
in Pía’s geboorteplaats La Sere-
na in Chili. Naast alle landschap-
pelijke en culturele indrukken 
geniet Felix vooral van de on-
bevangen manier waarop Pía de 
hele dag Braziliaanse klassiekers 
zingt. Zij besluiten om na thuis-
komst meteen een samenwer-
king te beginnen. 
In Amsterdam weet Felix gita-
rist Olivier Lob te vinden die na 
zijn studie jazz steeds dieper in 
de ban van Braziliaanse mu-
ziek raakte. Jammer alleen dat 
hij even later naar Toulouse ver-
trekt…jammer? Pía en Felix hiel-
pen verhuizen en brachten de 
volgende drie jaar hun zomerva-
kanties in het zuiden van Frank-
rijk door, spelend op straat en 
binnen de kortste tijd ook in 
clubs en op festivals. Als in 2005 
een festival in Keulen vraagt om 
een iets ‘stevigere’ bezetting 

brengt Olivier percussionist Ré-
mi Dombre mee uit Toulouse. De 
‘klik’ is zo goed dat Gosto Deli-
cado voortaan als kwartet door 
het leven gaat. In 2009 nemen zij 
in Frankrijk hun debuutalbum op 
en met name in Duitsland heeft 
hun carrière sinds toen een hoge 
vlucht genomen: gerenommeer-
de festivals en grote zalen rea-
geren enthousiast op hun vrolij-
ke en tegelijkertijd zeer verfijn-
de vertolkingen. Hun repertoi-
re is een ‘reis’ door diverse stij-
len en tijdperken van de Brazi-
liaanse muziek: klassiekers van 
het Bossa Nova- tijdperk tot op 
heden (Tom Jobim, Chico Buar-
que, Caetano Veloso, Djavan,…), 
Samba Cançao (Paulinho da Vi-
ola, Cartola,…) en Choro (Pixin-
guinha, Jacob do Bandolim,…). 
In deze laatste, voornamelijk in-
strumentale stijl laat Pía Miranda 
zien dat zij naast zangeres ook 
een uitstekende tromboniste is. 

Laat u meenemen op deze fas-
cinerende reis en geniet van de 
warme zuidelijke klanken van 
Gosto Delicado! Meer informa-
tie: www.gostodelicado.com.

Zaterdag 9 februari, aanvang 
20.15 uur in Dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5 in Uitgeest. 
Entree 10 euro.
Reserveren via de website: www.
dorpshuisdezwaanuitgeest.nl of 
koop een kaartje bij Boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-
geest of aan de zaal vanaf een 
half uur voor de voorstelling.  

Winnende loten 
kerstboomversnippering
Uitgeest - De zestien winnende 
loten van de kerstboomversnip-
pering van woensdag 9 januari 
zijn: 153, 226, 312, 372, 400, 430, 
450, 607, 613, 654, 660, 886, 902, 
919, 946, 986. 

De prijzen zijn waardebonnen 
van 20 euro. Op vertoon van een 
winnend lot kunnen winnaars 
hun prijs afhalen bij de Publieks-
balie van het gemeentehuis van 
Uitgeest. 

Schaap raakt te water
Uitgeest - De brandweer kreeg 
vorige week donderdag tegen 
half zeven ‘s ochtends een mel-
ding over een dier te water op de 
Molenweg in Uitgeest. De mel-
der die op dat moment naar zijn 
werk fietste kwam een schaap 
in de sloot tegen en belde 112. 
De brandweer heeft het schaap 
uit de sloot getrokken. Het dier 

had het behoorlijk zwaar met al 
dat water dat zij mee moest dra-
gen. Na een paar minuten in de 
wei gelopen te hebben ging het 
dier liggen. 
De brandweer vertrouwde het 
niet en heeft de meldkamer ge-
vraagd de eigenaar op te spo-
ren. (bron: mgkmedia.nl/Lucas 
Hazes)

Burgemasterclass met 
burgemeester Baltus
Uitgeest - Uitgeester onder-
nemers zijn van harte welkom 
op woensdagmiddag 30 janua-
ri deel te nemen aan een ‘Bur-
gemasterclass’ met burgemees-
ter Mieke Baltus. Zeven on-
dernemers krijgen de gelegen-
heid om in de raadzaal van Uit-
geest de burgemeester te bevra-
gen over alles wat de wereld van 
de ondernemers en van de poli-
tiek raakt. Toehoorders zijn daar-
bij van harte welkom. De bijeen-
komst duurt van 16.00 tot 18.30 
uur en in het tweede deel is er 
ruimschoots gelegenheid om te 
netwerken.
Doen politiek en bedrijfsleven 
voldoende aan krachtenbunde-
ling? Halen we eruit wat erin zit 
als het gaat om slagkracht, inno-
vatie, inventie en efficiëntie? En 
wat kunnen politiek en bedrijfs-
leven voor elkaar betekenen? 

Wie zich door deze vragen voelt 
aangesproken of zelf nog prik-
kelende kwesties wil aanroeren 
kan zijn komst aanmelden op het 
e-mailadres: p.dicker@uitgeest.
nl. De organisatie van de middag 
is in handen van Beterbusiness 
Haarlem-IJmond. Spreekstal-
meester Brigitte Paulissen leidt 
de ‘Burgemasterclass’ in goede 
banen. Deelname aan de Bur-
gemasterclass is kosteloos. Het 
programma van woensdag 30 
januari 2013:
16.00 uur: inloop in gemeente-
huis Uitgeest, Middelweg 28, 
1911 EG Uitgeest
16.30 uur: start Burgemaster-
class met Mieke Baltus in de 
raadzaal
17.30 uur: einde Burgemaster-
class en start netwerkborrel
18.30 uur: einde netwerkborrel 
en afscheid.

Principeverzoek of 
vooroverleg indienen
Uitgeest - De mogelijkheid be-
staat voorafgaand aan een offici-
eel verzoek om een omgevings-
vergunning een ‘zogenaamd’ 
principeverzoek of vooroverleg 
bij de gemeente in te dienen. Dit 
kunt u digitaal doen via www.
omgevingsloket.nl. of u kunt het 
aanvraagformulier uitprinten en 
schriftelijk bij de gemeente in-
dienen. Vermeld dan wel op het 
aanvraagformulier dat het gaat 
om een vooroverleg/principever-
zoek.
Het vooroverleg heeft geen offi-
ciële status en er kan geen be-

zwaar tegen worden gemaakt. 
Evenmin zijn er termijnen aan 
verbonden. In principe tracht 
de gemeente het vooroverleg 
binnen vijf weken af te ronden. 
Complexe aanvragen kunnen 
meer tijd in beslag nemen.
Het voordeel van vooroverleg 
is dat u nog geen hoge kosten 
hoeft te maken (zoals uitgebrei-
de tekening en constructiebere-
keningen). Bovendien wordt u 
schriftelijk geïnformeerd of de 
gemeente zich wil inspannen om 
een bepaalde activiteit of bouw-
werk mogelijk te maken.

De schriftelijke beantwoording is 
niet onbeperkt geldig. Verande-
ringen van beleid kunnen tot ge-
volg hebben dat de beantwoor-
ding niet meer actueel is.

Indien er bij een vooroverleg een 
goede tekening wordt aange-
leverd kan uw verzoek worden 
voorgelegd aan de Welstands-
commissie. De kosten die de 
Welstandscommissie in rekening 
brengt worden dan aan u door-
berekend. Zij zijn gebaseerd op 
de bouwsom van het bouwwerk.
De kosten voor het indienen van 
een principeverzoek bedragen 
164,85. 
Deze worden niet in mindering 
gebracht als later een officieel 
verzoek om een omgevingsver-
gunning wordt gedaan.

Uitgeest - Stel: je wilt even 
vlug je oud papier, lege flessen 
of kunststof afval wegbrengen. 
En dan is de container vol. Of je 
hebt een te grote zak met kunst-
stof afval bij je en die past niet 
door de klep van de container. 
Wat doe je dan? Snel naast of op 
de container leggen en je bood-
schappen gaan doen? Dringend 
verzoek: niet doen! Rijd liever 
even langs de gemeentewerf tij-
dens de openingstijden, of neem 
je afval weer mee naar huis. Zet 
je het namelijk op straat, dan is 
de kans groot dat het zwerfafval 
wordt. Papier wordt soms zelfs 
in brand gestoken. Alles tot gro-
te overlast van omwonenden en 
van de medewerkers van de bui-
tendienst. De kosten van het op-
ruimen zijn - in werktijd gemeten 
- onnodig hoog.
Dus alstublieft: ga zorgvuldig 
met uw afval om. Het is immers 
van u, totdat u het op de juiste 
wijze hebt gerecycled!

Zwerfafval 
tegengaan

Zaterdag 9 februari 
in De Zwaan

Braziliaanse muziek 
in dorpshuis De Zwaan



Putter

Rayonkampioenen bij 
Turnvereniging Unitas
Uitgeest - Turnsters van Unitas 
deden dit weekeinde met succes 
mee aan rayonwedstrijden 
Bij de Pupillen 1 niveau 9 deed 
Unitas mee met de volgende 
turnsters: Sarah Dumpelmann, 
Elina Muyskens en Quirine Zon-
neveld.
Sarah Dumpelmann eindigde 
op een welverdiende eerste plek 
met 53.65, Elina Muyskens werd 
prima derde met 52.55 en Quiri-
ne Zonneveld vierde met 52.30. 
De turnsters kunnen terug kijken 
op een prima wedstrijd en al-
le drie gingen naar huis met een 
medaille. Sarah Dumpelmann 
ging met nog een extra prijs naar 
huis omdat zij ook Rayonkampi-
oene is geworden over 2 wed-
strijden. Alle drie de turnsters 
zijn ook  geplaatst voor de Fina-
le Zuid wedstrijd die gehouden 
wordt in maart en voor de Ray-
on teamwedstrijd op 8 juni later 
in het seizoen.
Merel Schouten deed als eni-
ge mee bij de Pupillen 2 niveau 
8 en heeft het voortreffelijk ge-
daan. Merel werd de vorige wed-
strijd nog 17de en eindigde nu 

op een negende plaats en Me-
rel heeft zich ook voor de Fina-
le Zuid wedstrijd weten te plaat-
sen. Het vertrouwen komt beetje 
bij beetje terug en het is leuk om 
te zien dat ze heeft genoten van 
haar wedstrijd.
Op Jeugd niveau 7 komen 4 turn-

sters uit en zij stonden aan het 
eind van de wedstrijd op num-
mer 1, 2, 3 en 5. Lea van Diemen 
eindigde op een eerste plaats en 
werd ook nog eens Rayonkam-
pioene. Eva werd tweede, De-
mi derde en Janouk vijfde en zij 
hebben zich ook allemaal we-
ten te plaatsen voor de Finale 
Zuid wedstrijd en voor de Rayon 
teamwedstrijd.
Alle meisjes hebben een goe-
de wedstrijd geturnd en weinig 
foutjes gemaakt. Voor de vrije 
oefening van Janouk kregen de 
begeleiders zelfs nog een mooi 
compliment wat erg leuk was.
Bij de senioren deden op niveau 
5 twee ervaren turnsters mee die 
ook nog eens over een goede 
wedstrijdmentaliteit beschikken. 
Ze turnen bijna elke wedstrijd 
zeer stabiel.
De vorige wedstrijd was Evelien 
Schouten nog eerste, maar nu 
was het de beurt aan Josephine 
Gilissen en werd Evelien twee-
de. Josephine is ook nog Ray-
onkampioene geworden en ook 
deze turnsters hebben zich voor 
de volgende wedstrijden weten 
te plaatsen.
Van de 10 turnsters die mee de-
den gingen er 9 met een medail-
le naar huis en daar mag Unitas 
trots op zijn.

The Way draait vrijdag 
in filmhuis de Zwaan
Uitgeest - In de Zwaan wordt 
vrijdag 18 januari de film The 
Way gedraaid. 
Tom Avery, een oogarts uit Ca-
lifornië, krijgt op een dag het 
bericht vanuit Frankrijk dat zijn 
zoon Daniel bij een storm in de 
Pyreneeën is overleden. Hoewel 
de relatie tussen hen nooit echt 
goed was, besluit Tom toch naar 
Frankrijk te reizen, waar hij ont-
dekt dat Daniel was begonnen 
met de pelgrimsroute naar Santi-
ago de Compostela. Daar aange-
komen besluit Tom zelf de route 
uit te lopen omdat hij hoopt dat 
deze route hem dichter bij zijn 
overleden zoon brengt. Een ont-
roerende film over een vader die 
op zoek gaat naar zijn zoon. Tij-
dens deze tocht komt de vader 
niet alleen meer te weten over 

zijn zoon maar hij wordt tevens 
geconfronteerd met zijn eigen 
gevoelens en levensverwachtin-
gen. De hoofdrol wordt vertolkt 
door Martin Sheen en de regie 
is in handen van Emilio Estevez. 
In het werkelijkheid is Estevez de 
zoon van Martin Sheen, niet te 
verwarren met zijn flamboyante 
broer Charly Sheen.

De film The Way is te zien op vrij-
dag 18 januari in Filmhuis de 
Zwaan in Uitgeest.  De zaal is 
open vanaf kwart voor acht en 
de film begint om 20.15 uur. Toe-
gang: 5 euro inclusief een kopje 
koffie voorafgaand aan de film. 
(“Vrienden” 4 euro). Kaarten in 
de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

EEN CUP OM VAN TE SMULLEN….!!
Bij ko�  e of thee, of als heerlijk tussendoortje…..

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo):

CUP CAKES 
div.smaken van € 2,95 nu per pakje € 2,50 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

APPELSLOF
helemaal lekker....  van € 8,50 voor € 7,50 !!
(gratis bij 3 volle spaarkaarten)

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

Kipsteaks
	 4	voor	5,00
Gebraden	kippenbouten
	 4	voor	5,00
Biefstuk	tartaar
	 4	voor	4,50
Gebraden	kiprollade
	 100	gram	1,50
Smul	kipsalade
	 100	gram	1,25
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Limmen - Limmen – De mensen 
zijn zuiniger op hun auto dan op 
hun klok. Een auto wordt gere-
geld onderhouden, maar een 
klok moet het altijd maar doen. 
Totdat deze ineens stil staat. En 
hoe kan dat nou? Klokkenma-
ker Bob Copini zou graag willen, 
dat mensen hun  klok afhanke-
lijk van het uurwerk na tien tot 
achttien  jaar eens goed laten 
nakijken. “Alles wat draait, slijt”, 
zegt hij. 
“Door de jaren heen worden de 
assen van het raderwerk ruw, 
dan slijten de assen uit, waar-
door de raderen niet goed meer 
in elkaar grijpen. Dan gaan de 
raderen kapot en is herstel niet 
altijd meer  mogelijk”, aldus Bob. 

“Als je de klok op tijd laat na-
kijken, kun je ernstige schade 
voorkomen. Ik sta er altijd weer 
verbaasd van wat de mensen zelf 
allemaal – mag ik het oneerbie-
dig zeggen – zitten te prutsen 
aan een klok. Dat kunnen zij be-
ter niet doen, want dan heb ik 
er allemaal extra werk aan als 
ik het moet repareren. Sommi-
gen gebruiken een spuitbus en 
gaan op het raderwerk spuiten.  
De klok draait dan misschien 
een poosje, maar er ontstaat 
een soort slijppasta, waardoor 
de klok nog sneller slijt. Nooit 
knoeien met een klok is mijn ad-
vies. Franse comtoises, een oude 
Friese stoeltjesklok, een Friese 
staartklok, regulateurs, pendu-

les, staande horloges of Zaanse  
klokken kun je beter maar eens 
grondig laten nakijken, ook als 
de klok nog goed loopt.”
Wij ontmoeten Bob in zijn atelier, 
waar hij geconcentreerd tuurt 
door een loep. Op zijn werkta-
fel zie je een scala aan tangetjes, 
vijltjes en passers. Voor zijn werk 
moet hij zich tot het uiterste con-
centreren. Hij werkt tot op een 
honderdste van een millimeter  
nauwkeurig. “Eigenlijk is dit vak 
niet meer van deze tijd”, zegt hij. 
“Daar is het veel te arbeidsinten-
sief voor. Het is naar mijn idee 
ook een uitstervend vak. Als je 
van school komt, weet je eigen-
lijk nog helemaal niets. Je moet 
een leermeester hebben, die je 
constant alles wil uitleggen. Ik 
leerde het klokken repareren 
van mijn vader. Ook mijn opa zat 
in het vak evenals enkele ooms. 
Door mijn jarenlange ervaring 
probeer ik zo veel mogelijk alles 
op te lossen. Mensen die bij mij 
komen leg ik uit wat ik ga doen 
en dan geef ik altijd eerst een 
prijsopgave, waarna zij zelf  kun-
nen beslissen of zij willen dat ik 
de klok repareer of niet. Na re-
paratie geef ik garantie.” 

Bob Copini heeft een winkel, 
waar hij klokken verkoopt. Ook 
hele oude. Bovendien verkoopt 
hij horloges, waaronder profes-
sionele duikhorloges. 
De winkel is op zondag en 
maandag gesloten en op de ove-
rige dagen geopend van 10.00 
tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur. Adres: Kerkweg 
30 in Limmen, tel. 072-5054377. 
(Marga Wiersma) 

Snel en effectief (voet)
wratten verwijderen
Uitgeest - Bij de reguliere be-
handeling van wratten (met  
vloeibare stikstof) wordt de om-
liggende, gezonde huid vaak be-
schadigd. Dat maakt de behan-
deling pijnlijk en veroorzaakt 
blaren en wonden. De nieuwste 
technologie om wratten effec-
tief te behandelen is door mid-
del van Penetrating Jet Freezing 
met de CryoPen. Met de komst 
van deze pen kunnen wratten nu 
snel en succesvol worden verwij-
derd tot op de millimeter nauw-
keurig. Bij Salon Yvon aan de 

Hogeweg 74c in Uitgeest wordt 
deze behandeling toegepast.

Het gecontroleerd vernietigen 
van ongewenst weefsel door 
nauwkeurige toepassing van 
bevriezing wordt in de medi-
sche wereld Cryotherapie ge-
noemd. Het is een algemeen er-
kende methode van behandelen. 
Door bevriezing vindt weefsel-
beschadiging plaats, het bevro-
ren huiddeel sterft af en wordt 
vervangen door nieuwe gezonde 
huid. Het bevriezen met de Cry-

oPen heet Penetrating Jet Free-
zing. Onder hoge druk (55 bar) 
komt een straal vloeibaar N2O-
gas van -89°C vrij via een micro-
fijne applicator. Met deze tech-
nologie kan men tot op de mil-
limeter nauwkeurig werken en 
diep in het wrattenweefsel door-
dringen, zonder de gezonde om-
liggende huid te beschadigen. 
Daarom zijn behandelingen met 
de CryoPen nagenoeg pijnloos, 
waardoor langer en dieper ef-
fectief behandeld kan worden. 
Meestal volstaan 2 tot 3 behan-
delingen om een succesvol re-
sultaat te bereiken. Er is geen 
nazorg nodig want er ontstaan 
geen blaren of wonden. 

Om succesvol wratten te behan-
delen moet er in de meeste ge-
vallen eerst eelt worden verwij-
derd. Omdat eelt verwijderen 
vooral door pedicures wordt ge-
daan, is men met  (voet)wratten 
bij de voetverzorger op het juis-
te adres. Steeds meer pedicures 
zijn speciaal getraind en gecer-
tificeerd om met de CryoPen te 
werken. Zij hebben kennis van 
de verschillende soorten wrat-
ten en kunnen u uitstekend ad-
viseren en behandelen. Wilt u 
meer weten over snel en effec-
tief wratten verwijderen met de 
CryoPen dan kunt u hiervoor  te-
recht bij Salon Yvon, Hogeweg 
74c in Uitgeest, tel. 0251-314629. 
Zie ook: www.salonyvon.eu.

Voorstelling over 
raskomiek Max Tailleur
Uitgeest - Het Nederlands Ko-
medie Theater komt zondag 10 
februari naar Theater de Zwaan 
in Uitgeest met de voorstelling 
‘Max Tailleur - hij lachte om niet 
te huilen’. 
Sam en Moos. Wie kent ze niet? 
De kameraden van raskomiek 
en moppentapper Max Tailleur ( 
1909-1990). Decennialang ver-
telde hij zijn moppen en grap-
pen aan het Nederlandse pu-
bliek. Meestal in zijn vertrouw-
de theater de Doofpot, maar ook 
in andere theaters in Nederland 
en ver daar buiten. Verhalen over 
de Joodse schlemiel die ondanks 
alles zijn kop boven water weet 
te houden. 
Een voorstelling over een man 
met de lach en tragedie. Een le-
ven vol hoogtepunten en diepe 
dalen. Want hoewel Tailleur en 
zijn vrouw de oorlog overleefden, 
verloren ze al hun familieleden.
En na de oorlog verweten de 
overlevenden Tailleur altijd te la-

chen om de Joodse tragedie.
Daarbij had hij nog last van zwa-
re reuma die hem zijn hele leven 
lang kwelde. Maar altijd bleef hij 
vechten voor zijn eer en grappen. 
Want wat moest hij anders? Max 
Tailleur lachte om niet te huilen.

Een ontroerende theatervoor-
stelling over een leven met gro-
te tegenstellingen en ontroeren-
de momenten, afgewisseld met 
het repertoire van deze rasko-
miek. Spel van Danielle Schel 
en Danny van Zuijlen. Geprodu-
ceerd door het Nederlands Ko-
medie Theater (www.allemaal-
komedie.nl). Te zien zondag 10 
februari om 14.30 uur in Theater 
de Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest. Toegangsprijs: 10 euro. 
Reserveren via 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.     

Brandweer opent lift
Uitgeest - De brandweer moest 
vrijdagmiddag uitukken naar de 
Burgemeester van Roosmalen-
straat. Daar zou iemand met me-
dische problemen vast zitten in 

een lift die niet meer open kon. 
De lift zat inderdaad vast op drie 
hoog maar de persoon had zich-
zelf al bevrijd. (bron: mgkmedia.
nl/Lucas Hazes)

Klokkenmaker Bob Copini:
‘Onderhoud 
is belangrijk’
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Halve Marathon Egmond

Michel Butter de 
snelste Nederlander

Bakkum - De 41e PWN Egmond Halve Marathon werd zondag 
gewonnen door Abera Kuma. De onbekende atleet uit Ethio-
pië kon de Keniaanse favorieten voorblijven en kwam verras-
send in 1.01.20 als eerste over de finish. Beste Nederlander bij 
de mannen was Castricummer Michel Butter in 1.02.46 (ne-
gende overall). 

Hoofdrol Marianne in  
Egmond-Pier-Egmond

Bakkum - Het publiek keek 
naar haar uit en moedigde haar 
enthousiast aan; Marianne Vos 
(25) was zaterdag bij de vrou-
wen het snelste tijdens de ATB 
strandrace Egmond-Pier-Eg-
mond. 
De wereld- en Olympisch kam-
pioen op de weg deed voor de 
eerste keer mee aan de wed-
strijd. Vos won in een tijd van 
1.05.56 en werd vijftiende in het 
overall klassement. De overwin-
ning bij de mannen was voor 
Rob van der Niet. Hij demar-
reerde nog voor het keerpunt 
bij de Pier en reed oersterk rich-

Helah Kiprop uit Kenia ging er bij 
de vrouwen met de overwinning 
vandoor. Op de laatste honderd 
meter wist zij na een spannende 
eindsprint de nummer twee, Flo-
mena Chepchirchir, op één se-
conde voor te blijven in 1.10.55. 

Andrea Deelstra eindigde als 
eerste Nederlandse vrouw in 
1.15.12 (zesde overall). Tom Wig-
gers uit Bakkum werd twaalf-
de, Ronald Schroër uit Castri-
cum kwam als zestiende over de 
eindstreep. Atleet Hugo van den 
Broek heeft na blessures een 
uitstekende comeback gemaakt.  
Na  afloop was hij meer dan te-
vreden met zijn eenentwintigste 
plaats. De omstandigheden in 

Egmond aan Zee waren ideaal. 
De lopers en het publiek wer-
den getrakteerd op een prachti-
ge winterse dag met veel zon en 
niet te veel wind. 
Na de eerste kilometers door het 
dorp werd er door Michel Butter 
en Khalid Choukoud veel kop-
werk verricht, maar het lukte ze 
niet de wedstrijd gelijk hard te 

Voorop Abera Kurna, in het midden Castricummer Tom Wiggers. Foto René Rühland. 

De winnaar Rob van der Niet. Fo-
to: René Rühland. 

maken. Op de terugweg door 
de duinen ontplofte de race en 
moest Choukoud als eerste af-
haken. Butter kon Abera Kuma, 
Wilfred Kirwa, Vincent Kipruto en 
Bonsa Diba tot het dertien km-
punt nog volgen, maar moest 
ook daarna de buitenlandse top-
pers laten gaan. Kuma wist ver-
volgens het tempo nog meer op 

te voeren en los te komen van de 
overige drie. 

De laatste zes kilometer liep hij 
alleen naar de finish. Vincent 
Kipruto eindigde als tweede 
(1.01.36) en Bonsa Diba mocht 
de derde plaats op het podium 
innemen (1.01.53). Foto Aloha: 
Nico Lute. 

ting de finish, waar hij na 1.04.27 
minuten binnenkwam. Het ge-
vecht om de overige plekken 
werd bepaald tijdens de laatste 
kilometers. Van Hoovels, die in 
2012 en 2011 derde werd, ein-
digde nu als tweede. Roy Rot-
teveel was de gelukkige win-
naar van het brons. Aan de vijf-
tiende Egmond-Pier-Egmond, de 
grootste strandrace van de Be-
nelux, deden 3.941 deelnemers 
mee. Deelnemers aan het com-
biklassement kwamen de vol-
gende dag weer in actie tijdens 
de Egmond Halve Marathon. Fo-
to: Marianne: Peter van Reenen.

Bewegen en genieten; feest op De Brink 
Castricum - Castricum Be-
weegt op zaterdag 2 februari. 
Tussen 13.00 en 13.30 uur kan 
gestart worden vanaf De Brink 
voor een wandeltocht. Bij terug-
komst genieten de deelnemers 
van erwtensoep en de klanken 
van de Limbeats en De Skulpers. 
In de tent vinden ondertussen 
diverse sportclinics plaats. Ook 
de Castricumse sportkampioe-
nen worden bekendgemaakt. 
Inwoners kunnen tot 28 januari  
hun stem uitbrengen op favorie-
te sporter(s) die hiervoor zijn ge-
nomineerd. 

Radio Castricum 105 organiseert 
het evenement op 2 februari sa-
men met Stichting Sociaal Car-

naval en de gemeente Castri-
cum. Het evenement, dat in het 
teken staat van sport in de ge-
meente, vindt plaats in een ver-
warmde feesttent op De Brink in 
Castricum. De toegang is gratis. 
Bezoekers worden onder ande-
re getrakteerd op verschillende 
sportieve activiteiten, waaron-
der een fraaie dansshow en een 
snertwandeltocht. Voor de klein-
tjes is er een groot springkussen. 
Het exacte programma wordt 
binnenkort bekend gemaakt. 

Sportkampioenen
Een belangrijk onderdeel van 
Castricum Beweegt is de jaarlijk-
se huldiging van de Castricumse 
Sportkampioenen. Daarvoor zijn 

sporters genomineerd die afge-
lopen jaar door hun prestaties 
opvielen Er zijn vijf categorie-
en. Er kan een stem uitgebracht 
worden op één sporter per cate-
gorie. Een stem uitbrengen kan 
door de favoriet(en) te e-mailen 
naar sportkampioenen@castri-
cum.nl. Een stem telt voor 50% 
mee in de uitslag. De genomi-
neerden staan vermeld op www.
castricum.nl. m 18.00 uur start 
het optreden van Truus Trut & 
de Terlenka’s. Tussendoor vindt 
de sportverkiezing plaats. Ook 
Jacky Teerenstra en Claudia de 
Graaf treden op, bekend van de 
laatste Voice of Holland. 

Tijdens de voorverkoop zijn 

kaarten á 3 euro verkrijgbaar bij 
Bakkerij Burgmeijer, Tweewieler-
specialist Zijlstra en bij Patisse-
rie de Roset. Dit geldt alleen voor 

het avondprogramma dat start 
om 18.00 uur. De opbrengsten 
van deze dag komen geheel ten 
goede aan de Stichting Sociaal 
Castricum voor het grote feest 
op zondag 3 februari voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking. 
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Laurens Gischler zet lokale 
projecten bij ouderen op de kaart

Castricum - Stichting Welzijn 
en het Rode Kruis Castricum 
hebben versterking gekregen 
van vrijwilliger Laurens Gischler. 
Hij gaat huisbezoeken afleggen 
bij ouderen en mensen met be-
perking die hij vanuit Stichting 
Welzijn krijgt aangereikt. Hierbij 
hoopt hij de behoefte te inventa-
riseren die deze mensen aan ge-
zelschap of hulp nodig hebben 

Hij zal enerzijds het aanbod so-
ciale activiteiten van het lokale 
Rode Kruis onder hun aandacht 
brengen, en anderzijds de moge-
lijkheden kenbaar maken die via 
de Stichting Welzijn op dit ge-
bied worden aangeboden.
Laurens: ,,Wegens een zeldza-
me aandoening kon ik niet lan-
ger als huisarts werkzaam zijn 
en na mijn afkeuring ben ik drie 
jaar geleden met mijn gezin naar 
Castricum verhuisd. Met mijn 
vrouw, die parttime werkt bij 
een architectenbureau in Am-
sterdam, deel ik de zorg voor het 
huishouden en ons gezin met 
drie zoons. Omdat ik toch actief 
wil blijven, ben ik op zoek ge-
gaan naar een vrijwilligersacti-
viteit die past bij mijn interesse. 
Ik hoop op deze manier een zin-
volle bijdrage te leveren aan de 
gemeenschap. Het Rode Kruis 
biedt activiteiten die gericht zijn 
op het verhogen van de zelf-
redzaamheid, zoals Samen 2 en 
Meet & Eat. Bij Samen 2 is het 

steeds dezelfde vrijwilliger die 
de deelnemer eenmaal per veer-
tien dagen bezoekt. Bij Meet & 
Eat komt een vrijwilliger eenmaal 
per maand bij de deelnemer om 
samen te koken en te eten.”
Het Rode Kruis biedt in het ei-
gen kantoor aan het Kooiplein 
24a elke dinsdag tussen tien en 
twaalf de ontmoetingochtend 
‘De Schakel’ met allerlei activi-
teiten. Deelname is gratis, maar 
er wordt wel een eigen bijdrage 
voor de koffie gevraagd. Aanvul-
lend hierop wil de Stichting Wel-
zijn in het Rode Kruiskantoor 
binnenkort van start gaan met 
een inloopochtend voor ouderen 
op de vrijdagmorgen tussen tien 
en twaalf.

Het Rode Kruis zoekt vrijwilli-
gers. Voor Samen 2 kan men zich 
aanmelden bij Laurens Gischler, 
06-52446644, gischler@ziggo.nl, 
voor Meet & Eat bij Erica Bres-
ser, 072-5051621, el.bresser@
quicknet.nl.

Jaar van het 
Voorlezen

Castricum - Het jaar 2013 is uit-
geroepen tot het ‘Jaar van het 
Voorlezen’. Bibliotheek Kenne-
merwaard organiseert dit jaar 
veel activiteiten op het gebied 
van voorlezen. Van woensdag 
23 tot en met zaterdag 2 febru-
ari zijn de Nationale Voorlees-
dagen. Tijdens deze dagen kun-
nen kinderen tot en met vier jaar 
gratis lid worden van de biblio-
theek. Ook broertjes en zusjes 
tot zeventien jaar die lid worden 
in deze periode betalen geen 
inschrijfgeld. Aan de peuters 
wordt het prentenboek van het 
jaar 2013 voorgelezen, Nog 100 
nachtjes slapen van Milja Praag-
ma. Burgemeester Toon Mans 
leest op 23 januari om 11.00 uur 
in Castricum voor. Op 30 januari 
wordt om 14.30 uur er voorgele-
zen in Akersloot. Toegang gratis. 

Workshop sieraad maken

Uitgeest - Stichting Hart voor 
Borstkanker organiseert op za-

terdag 26 januari en zaterdag 2 
februari van 13.30 tot 15.30 uur 
workshops sieraden maken voor 
het goede doel. 

De sieraden zijn voorzien van 
een ‘Liever In Aktie’ (LIA) sym-
bool, het omgekeerde hart. De 
opbrengst van deze sieraden 
komt ten goede van borstkan-
keronderzoek van het KWF.
De workshops vinden plaats in 
De Verfschuur, Middelweg 63 in 
Uitgeest. De kosten zijn 5 euro 
exclusief de prijs van het te ma-
ken sieraad. 

Aanmelden kan bij Lia Kooijman 
op tel.: 0251-656469 of mail naar 
lia@hartvoorborstkanker.org.

Nieuwjaarsparty groot succes
Limmen - Zaterdag werd er 
door carnavalsvereniging De Uy-
lenspieghels in samenwerking 
met Feestartiesten.nl een nieuw-
jaarsparty georganiseerd. Ieder-
een werd vanaf half negen ont-
vangen met een glaasje bub-
bels om met elkaar te proosten 
op het nieuwe jaar. Rond ne-
gen uur opende Prins Tyl XIV de 
feestavond met een terugblik op 
het afgelopen jaar en een offi-
cieel deel: het uitreiken van de 
cheque van  111,11 euro en de 
riddering van Jaap Kaandorp. De 
cheque ging dit jaar naar stich-
ting Vrienden van Dampegheest. 
Deze stichting zet zich in voor 
het behoud van het zwembad 

in Limmen. Jaap Kaandorp ont-
ving uit handen van prins Tyl XIV 
Erik Lamers de ‘Gortige Gortzak’ 
voor al zijn inspanningen voor de 
vereniging de afgelopen jaren. 
Na deze festiviteiten was het tijd 
voor de sleuteloverdracht door 
de burgemeester. Na het officië-
le gedeelte met de burgemees-
ter barstte het feest los. De voet-
jes gingen van de vloer onder de 
begeleidende klanken van Mar-
cel Dool, Richard Hollands en dj 
Bee. Deze  heren en de aanwezi-
ge gasten zorgden voor een ge-
slaagd feest dat tot in de kleine 
uurtjes doorging: 
Voor meer foto’s en informatie: 
www.uylenspieghels.nl.

Club Sunday bij Mezza Luna
Castricum - Zondag 20 janua-
ri is er vanaf 14.00 uur Club Sun-
day bij Mezza Luna. Alleengaan-
den, maar ook mensen met een 
partner in de leeftijdsgroep van 
circa 45 tot 65 jaar, worden uit-
genodigd in het café aan de 
Mient 1. Deelname is kosteloos, 

consumpties zijn voor eigen re-
kening.  Belangstellenden zijn 
zonder opgave welkom. Voor 
meer informatie kan contact op 
worden genomen met de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251 65 65 62. Het mailadres is: 
info@welzijncastricum.nl. 

Castricum - In het TT café op 
vrijdag 1 februari houden Transi-
tion Town en CALorie in de bi-
bliotheek van 19.00 tot 21.00 uur 
Teen informatieavond over auto-
delen. Er worden ervaringen uit-
gewisseld over allerlei manieren 
waarop een auto gedeeld kan 
worden. Bezoekers kunnen ook 
anderen ontmoeten die hier in-
teresse in hebben. Tevens wordt 
er verteld over ‘mywheels’, een 
non-profit organisatie die deel-
auto’s aanbiedt, en waar ook 
de eigen auto als deelauto aan-
geboden kan worden. Toegang 
gratis, consumpties dienen be-
taald te worden. Aanmelden 
hoeft niet. Voor contact of infor-
matie: ttcastricum@gmail.com.

Autodelen

Frisz feest bij Conquista
Limmen - Zaterdag werd voor de tweede maal een Friszfeest georga-
niseerd door De Burgerij en Conquista. Vanaf 20.00 uur liep de feeste-
lijk aangeklede zaal vol met jeugd en om 24.00 uur werd het feest af-
gesloten en iedereen ging rustig richting huis. Want er was geen alco-
hol gedronken. Op 8 februari is de carnavalseditie van Frisz. Kaarten 
komen weer in de voorverkoop via de website van Conquista. 

Inloop voor mensen met 
kanker bij ‘t Praethuys

Castricum - Op 7 februari  van 
10.00 tot 12.00 uur is ’t Praethuys 
Castricum op de Dorpsstraat 23 
geopend.
Voor iedereen die met kanker te 
maken heeft biedt ’t Praethuys 
een plek om even tot zichzelf te 
komen.  
Vrijwilligers zijn aanwezig met 
een kopje koffie of thee om aan-
dacht, inspiratie en informatie te 
geven.





16 januari 201318

400 kerstbomen opgehaald
Castricum - In de kerstvakantie is door Jochem, Chiel en Tom hard 
gewerkt. De opbrengst was 400 kerstbomen. Woensdagmiddag 9 ja-
nuari werden de bomen met behulp van vader en ooms met tracto-
ren en aanhangers naar het onderkomen van IJmond Groen naast de 
sporthal De Bloemen vervoerd. Met deze actie verdienden zij een mooi 
centje voor hun spaarpot..

Snoeiwerk
Regio - Het Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer laat 
in de wintermaanden onderhoud 
aan de beplanting op de recrea-
tieterreinen Uiterdam, De Hoor-
ne en Dorregeest uitvoeren. De 
werkzaamheden eindigen voor 
15 maart. Hierdoor valt het on-
derhoud buiten het broedsei-
zoen.

Ook lekker Keezen? 
Castricum - Op dinsdag 5 fe-
bruari gaat in Castricum de ac-
tiviteit: ‘Keezen en gezelschaps-
spelen voor mensen met een 
beperking’ van start. De activi-
teit wordt wekelijks op dinsdag 
van 19.30 tot 21.30 uur gehou-
den. Deelnemers kunnen mee-
doen aan het spel Keezen, maar 

ook staan spelen als Bingo, Gan-
zenbord, Rummicub, Mens-er-
ger-je-niet en kaarten op het 
programma. De deelnameprijs is 
2,50 euro per avond. Vooraf aan-
melden is nodig en kan bij: de 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251-656562,  info@wel-
zijncastricum.nl. 

Castricum – Op 25 januari is er 
een klankmeditatie in het Witte 
Kerkje in Bakkum. Meer infor-
matie: www.sakagaweea.nl. 

Klankmeditatie

Castricum - Op woensdag 23 
januari van 14.00-15.00 uur en 
vrijdag 1 en 8 februari van 9.00-
10.00 uur is er een lachmedita-
tie onder leiding van Marleen 
Heeman. Deelname is gratis. 
Aanmelden: tel. 0251-674450 of 
m:heeman@humorcoach.nl.

Lachmeditatie

In de etalage...
Akersloot - Dit keer is de eta-
lage van Glazuur Aardewerk op 
de Julianaweg voor groep 6 van 
de Jacobusschool. Deze ijskris-
tallen zijn gemaakt door Jadie, 
Louise, Melanie, Joep, Gielijn, 
Mitchell en Lucas samen met juf 
Karin, juf Janet en crea-mama-
juf Christine. 

Wandelen met satellieten
Castricum - PWN organiseert 
ook in 2013 weer GPS-cursus-
sen in Bezoekerscentrum De 
Hoep. In de cursus leren deel-
nemers uitgebreid omgaan met 
GPS. Er is een theoriedeel met 
cursusboek en een 5 km lange 
oefenwandeling met opdrachten 
door het Noordhollands Duin-

reservaat. De cursussen wor-
den gegeven door op de zonda-
gen 10 februari, 17 maart en 7 
april van 10.00 uur tot 16.30 uur 
bij Bezoekerscentrum De Hoep. 
Opgeven voor deze workshop 
is noodzakelijk en kan via www.
pwn.nl/eropuit of telefonisch via 
0251-661066. 

Vrijwilligerswerk als 
nieuwe uitdaging

Castricum - De Gemeente Cas-
tricum en Stichting Welzijn Cas-
tricum organiseren op dins-
dag 5 februari  een informatie-
ve bijeenkomst rond het vrijwil-
ligerswerk. De bijeenkomst vindt 
plaats in het gemeentehuis  ‘Jon-
ge Senioren voor Castricum’ is 
bedoeld voor mensen die willen 
ruiken aan mogelijkheden om 
maatschappelijk actief te zijn. 
Er staat de bezoekers een infor-
matief programma te wachten. 
Vanaf half twee kan men bin-
nenlopen en staat de koffie en 
thee klaar. Om twee uur heet El-
len Morre, directeur van Stich-
ting Welzijn Castricum iedereen 

welkom, daarna volgt een korte 
inleiding door wethouder Zon-
jee en een presentatie over val-
kuilen en kansen in het vrijwil-
ligerswerk. Vervolgens kunnen 
de deelnemers kiezen uit kor-
te workshops waarin vrijwilligers 
vertellen over hun praktijkerva-
ringen en kunnen zij  zich oriën-
teren op een kleine informatie-
markt, waar informatie over va-
catures en organisaties wordt 
gegeven. 
Voor meer informatie en aanmel-
den: Stichting Welzijn Castricum, 
tel. (0251) 656562,  info@wel-
zijncastricum.nl. Aanmelden is 
gewenst, maar niet noodzakelijk. 

Hennepkwekerij opgerold
Akersloot - Vorige week dins-
dag is een hennepkwekerij ont-
dekt aan de Koningsweg. Hierbij 
zijn twee personen aangehou-
den. In totaal zijn er 1.600 plan-
ten en 3.600 stekken in beslag 

genomen en vernietigd. Tevens 
is er illegaal stroom afgetapt. De 
verdachten zijn een vrouw van 
58 jaar uit Bentveld en een man 
van 59 jaar uit Amsterdam. Foto:  
mgkmedia.nl/Lucas Hazes.

Castricum - Donderdagmorgen 
ontving de politie een melding 
dat de conciërge  van een school 
een leerling had betrapt die een 
nitraatbom afgestoken had. Het 
ging om een 13-jarige scholier 
uit Assendelft. 
De jongen is bij bureau Halt aan-

Nitraatbom ontploft op school 

Claim van 2,4 miljoen
Castricum - Jaap-Jan Smit, 
voorzitter van Stichting Fris-
se Wind en voormalig exploi-
tant van het gesloten restau-
rant Blinckers op het strand-
plateau eist via de rechter 2,4 
miljoen euro schadevergoe-
ding van de gemeente Cas-
tricum. 

Smit is van mening dat de ge-
meente onterecht heeft gehan-
deld toen de overige strandpa-

viljoens toegestaan werd ook ’s 
winters open te zijn. Dat kostte 
Blinckers veel klanten en omzet. 
Half oktober moest het restau-
rant de deuren sluiten. 
Smit vindt ook dat de gemeen-
te heeft nagelaten om te be-
werkstelligen dat er meer toe-
risten naar de kust konden ko-
men door onder andere een be-
tere bereikbaarheid en meer ver-
lichting. Op 22 januari komt de 
zaak voor de rechter. 

Schade in de wasstraat
Castricum - Zaterdagmiddag 
reed een bestuurder de auto-
wasstraat aan de Soomerwegh 
in met zijn BMW. Deze  liet de 
auto met draaiende motor in de 
wasstraat achter. 
Toen de auto door de wasstraat 

werd getrokken, is de BMW in 
de versneling gesprongen waar-
door de wagen is gaan rijden en 
schade veroorzaakte in de was-
straat. 
Voor schadeafhandeling werd 
zorggedragen.

gemeld  met goedkeuring van 
zijn vader. 
De jongen vertelde dat hij nog 
drie pakken nitraat (illegaal 
vuurwerk) thuis had liggen. In 
elk pak zatten twintig stuks.Het 
vuurwerk is ingeleverd door één 
van de ouders .

Storing door euro en hout
Castricum - Zondag omstreeks 
4.00 uur kreeg de politie de mel-
ding dat er drie spoorwegover-
gangen in Bakkum en Castri-
cum een storing hadden. En-
kele auto’s stonden al een tijd-
je voor niets te wachten voor ge-

sloten spoorbomen. De politie 
vond een stuk hout en een eu-
ro op de rails, wat de storing ver-
oorzaakte. 
Na het verwijderen van het hout 
en het muntje, gingen de spoor-
bomen weer open. 

Castricum - De politie heeft tij-
dens een fietsverlichtingscontro-
le langs de Willem de Rijkelaan 
een 40-jarige man aangehou-
den. De man werd staandege-
houden omdat zijn fietsverlich-
ting niet werkte. Tijdens controle 
bleek dat de man nog een open-
staande boete had van 500 euro.  
De man werd meegenomen naar 
het politiebureau voor betaling 
van de openstaande boete en tij-
dens het vervoer naar het poli-
tiebureau bleek dat de Amster-
dammer een kleine hoeveelheid 
hard drugs bij zich te had. Hier-
voor werd de Amsterdammer 
aangehouden. Tegen de man is 
proces-verbaal opgemaakt.

Hard drugs



Gymnastiekvereniging Unitas
Uitgeest - De exacte datum van 
oprichting valt niet precies te 
achterhalen maar het vermoe-
den bestaat dat Gymnastiek Ver-
eniging Uitgeest (GVU) uit de la-
te negentiende of begin twintig-
ste eeuw stamt. Heel even zijn ze 
uit de lucht geweest van 1926 tot 
1933, waarschijnlijk doordat men 
geen oefenruimte meer had. 
Door het samengaan met de RK 
gymvereniging USV (Uitgeester 
Sport Vereniging) kon er geluk-
kig toch weer gegymd worden.
Deze twee clubs waren de voor-
lopers van de huidige gymnas-
tiekvereniging Unitas. Toen al 
was de vereniging op vele ge-
bieden actief. Van oefenwandel-
tochten tot discuswerpen, pols-
stokspringen, kogelstoten en 
turnen.
In de Hutgheest van 2010 staat 
prachtig te lezen hoe men op 
een zondag in 1928 een turn-
demonstratie wilde geven op 
het Ooievaarsterrein en dat Bur-
gemeester Van de Ven weiger-
de toestemming te geven, aan-
gezien de turndames onzedelij-
ke pakjes zouden dragen. Ook 
de pastoor had hierin destijds 
zeer waarschijnlijk een grote rol. 
Dat je het in die tijd moet zien is 
duidelijk, tegenwoordig gaat het 
er gelukkig soepeler aan toe en 
blijven de “Zwiebertje-achtige” 
praktijken achterwege.
Voorzitter Tiny van der Eng is 
trots op de vereniging hoe die nu 
is want nog steeds maken veel 
Uitgeesters graag deel uit van 
het sportieve leven bij Unitas. 
Het is een vereniging met cir-
ca 300 leden van 2 tot en met 85 

Sportclub in het spo(r)tlicht

jaar. Tiny: “ Het begint al bij peu-
tergym onder leiding van Erna 
Oostra, waar ouders en/of groot-
ouders met hun peutertje naar 
toe gaan om op speelse wijze 
een uurtje te bewegen. Ze stro-
men door naar de kleuters maar 
daar hebben we er een stuk min-
der van.” Hoe dat komt weet Tiny 
niet precies maar waarschijnlijk 
zitten de kleuters bij de dagop-
vang en dat is jammer want er 
is genoeg plaats voor meer kleu-
ters. Dan is er nog jeugd gym en 
meisjesgymnastiek o.l.v. Ansjo 
en vervolgens begint voor meis-
jes van 6 tot 10 jaar het jong ta-
lent turnen. De selectiegroep da-
mes turnen o.l.v. Ans Pieters gaat 
het land in voor wedstrijden en 
haalt niet zelden de krant met 
hun overwinningen. Op dins-
dag en woensdag kunnen da-
mes van alle leeftijden Keep-fit 
lessen volgen onder leiding van 
Joke Zwikker, maar ook bewe-
gen voor ouderen in de Klop is 
populair. Artsen willen meer be-
weging voor ouderen en daar 
speelt Unitas op in. Hier zit ook 
een sociaal tintje aan, de oude-
ren nemen elkaar mee en zor-
gen een beetje voor elkaar. En-
thousiast vertelt Tiny over alle 
activiteiten en het werk dat men 
verzet. Tiny: “Wij zitten momen-
teel met vijf vrouwen in het be-
stuur. Als moeder keken wij bij 
de wedstrijden van onze kinde-
ren en waren benieuwd hoe die 
puntentelling nou precies werk-
te, dus volgden we cursussen en 
begonnen met jureren, van het 
één kwam het ander. Nu zijn we 
lid van het bestuur want ook dat 

is nodig, aangezien we aange-
sloten zijn bij de K.N.G.U. (sport-
bond) Zonder breedtesport is er 
geen topsport mogelijk.”

Tiny vindt het jammer dat Unitas 
geen eigen accommodatie heeft 
want nu worden lessen verdeeld 
gegeven in respectievelijk De 
Wissel, De Meet, De Klop en De 
Zien. 
Maar de sfeer is ondanks dit 
minpuntje uitermate goed te 
noemen. Er wordt kwalitatief 
goed les gegeven en dat wordt 
door de leden gewaardeerd.
De genoemde leidsters organi-
seren regelmatig leuke activitei-
ten met bijvoorbeeld Sinterklaas 
en Kerst, er wordt gezwom-
men, gefietst of gewandeld. Van 
de ouders van de selectiemeis-
jes wordt overigens wel ver-
wacht dat ze twee taken per jaar 
op zich nemen. Zoals helpen bij 
wedstrijden, leden administra-
tie beheren, toestellen neerzet-
ten of opbergen en andere za-
ken die moeten gebeuren om al-
les vlot te laten verlopen. Tiny: 
“Je krijgt veel van de club maar 
er wordt verwacht dat je ook iets 
terug doet!” 

Mensen die meer willen weten 
over Unitas en de mogelijkhe-
den, worden van harte uitgeno-
digd vrijblijvend een kijkje te ne-
men tijdens een van de lessen 
of bij vragen te mailen naar an-
neke_rumphorst@hotmail.com. 
Zie ook www.unitasuitgeest.nl. 
Leuk detail is dat nieuwe leden 
de eerste maand gratis mogen 
sporten. (Monique Teeling)

Nieuws van de bridgeclub
Uitgeest - ‘Nora bedroog, o zo 
goor, de baron.’ U zult zeggen, 
waar slaat dat nou weer op? 
Nou, als u het citaat nog een 
keer terugleest, ik bedoel letter-
lijk terugleest, zult u zien dat het 
hier een palindroom betreft. En 
waarom hier een palindroom? 
Wel, aan het einde van de wed-
strijdavond, als de kruitdampen 
nog niet helemaal zijn opgetrok-
ken en de kelen wel al reeds ge-
spoeld worden met frisse la-
fenissen, wordt in de regel per 
lijn, te beginnen bij de E-lijn, de 
stand voorgelezen, van onderaf 
naar boven. 
En laat nou in de A-lijn de uit-
slag schijnbaar achterstevoren, 
dat wil zeggen alsof werd be-
gonnen met de winnaars, voor-
gelezen worden? 
Eerst omgeroepen, maar wel op 
de dertiende plaats de gewezen 
kampioenen, daarna op plaats 
twaalf de huidige kampioenen, 
en vervolgens op plaats elf de 
kampioenskandidaten voor dit 
jaar! En zo ging het nog even 
door. Alle koppels die, al dan niet 
terecht, als sterk bekend staan, 
bakten er helegaar niks van. En 
dat laat ruimte voor …, voor …, 
hoe moet je dat nou noemen, het 
tweede echelon? 
Maar daarmee doen we ze te-
kort. Wim de Wildt-Ed de Ruy-
ter draaiden vorige serie ook al 
lekker mee, net als Henk Groen-
Herman van Sambeek (u weet 
wel, die van dat kleine gebeden-
boek), en Nel Modderman-Mari-
an de Vries piekten vorige week 

reeds. Goede zaak dat meer 
bridgekoppels zich bemoeien 
met de gang van zaken in de top 
van de A-lijn.

De dagprijs was deze keer voor 
Wim Hoogeboom-Nico Mole-
naar met een dikke 69-er. ‘Had 
dat ene procentje d’r nou nog 
niet effe bijgekund, mannen?’

Sluiten we af met de palindro-
matische opmerking die ik Wim 
de Wildt in de mond zou willen 
leggen, als hij het met maat Ed 
de Ruyter heeft over de rest van 
de A-lijn: ‘De pot op, Ed!’

De belangrijkste uitslagen:

A-lijn: 1 Wim de Wildt-Ed de 
Ruyter 59,03%, 2 Nellie Modder-
man-Marian de Vries 54,17%, 3 
Henk Groen-Herman van Sam-
beek 53,82%.
B-lijn: 1 Jan Sinemus-Wim We-
ber 57,99%, 2 Evelien Huising-Ria 
Weel 56,60%, 3 Dick Hendrikse-
Ans Stephan 53,82%.
C-lijn: 1 Wim Hoogeboom-Ni-
co Molenaar 69,17%, 2 Joke Ja-
cobs-Jeanne Admiraal 67,08%, 
3 Jan vd Booren-Eddy Jansen 
58,75%.
D-lijn: 1 Alyne Dumas-Han Du-
mas 62,08%, 2 Jan Goeman-
Henk Zwaan 58,75%, 3 Jaap Mo-
lenaar-Karin Tushuizen 54,58%.
E-lijn: 1 Ank Kager-Babs vd 
Weiden 60,83%, 2 Ger v Andel-
Rob de Neef 56,67%, 3 Truus v 
Fulpen-Wil vd Pol 55,00%. (Paul 
Wijte)

Zaterdag 19 januari pupillen:
IVV D1-Uitgeest D1 12:00
HSV D2-Uitgeest D2 09:00
Castricum D4-Uitgeest D6 11:00
Uitgeest E1-Fortuna Wormerv. E2 10:15
Castricum E2-Uitgeest E2 09:00
Vitesse ´22 E3-Uitgeest E4 11:00
Berdos E6-Uitgeest E7 09:30
Zaandijk F1-Uitgeest F2 10:30
Uitgeest F3-Meervogels 31 F2 09:00
Fortuna W´veer F4-Uitgeest F5 11:45
Alcmaria Victrix F4-Uitgeest F6 09:00
Uitgeest F7-DEM F5 09:00
FC Castricum F7-Uitgeest F9 09:00
Junioren:
Uitgeest B2-Zouaven De B3 12:15
Uitgeest B3-Victoria O B2 14:30
Vrone B3-Uitgeest B5 13:00
Uitgeest C2-ZOB C2 14:30
Koedijk C2-Uitgeest C3 13:15
Fortuna W´veer. C6-Uitgeest C5 11:30
G-team:
Uitgeest G1-Soest SO G1 13:00
Uitgeest G2-Overamstel G2 13:00
Meisjes: 
Fortuna Wormerv. MB1-Uitgeest MB1 14:30
IVV MC1-Uitgeest MC1 10:30

Uitgeest MC2-Reiger Boys MC2 10:15
Uitgeest ME1-LSVV ME1 09:00

Zondag 20 januari senioren: 
JOS/W'graafsmeer 1-Uitgeest 1 14:00
Uitgeest 2-Hellas Sport 2 11:30
KSV 2-Uitgeest 3 11:30
Uitgeest 4-KSV 3 10:30
Uitgeest 5-Kolping Boys 5 10:30
HSV 5-Uitgeest 6 10:00
DTS 5-Uitgeest 9 12:30
Uitgeest 10-DTS 6 12:45
Zeevogels 5-Uitgeest 11 11:00
Kennemers 8-Uitgeest 12 12:00
Alcmaria Victrix 5-Uitgeest 13 10:00
Junioren:
VVA/Spartaan A1-Uitgeest A1 11:30
Alcmaria Victrix A1-Uitgeest A2 11:30
Uitgeest A3-LSVV A2 12:45
Dames:
Uitgeest VR1-Zeevogels VR1 10:30
Meisjes:
Medemblik MA1-Uitgeest MA1 11:00
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