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Jeugdactiviteit in 
de herfstvakantie
Uitgeest - Rob de Reus is op 
woensdag 24 oktober van 14.00 
uur tot 15.30 uur te gast bij Bi-
bliotheek Uitgeest. Hij geeft dan 
een gratis workshop graffitilet-
ters met als uitgangspunt ‘Hallo 
Wereld!’. Dat was het thema van 
de Kinderboekenweek. Lijkt dit 
je leuk en zit je in groep 5, 6, 7 
of 8, kom dan naar de bieb.  Zorg 
wel dat je er om 14.00 uur bent 
want dan begint Rob met de uit-
leg. 
Rob de Reus: “Mijn kunstenaars-
carrière is begonnen met teke-
nen en graffiti toen ik een ont-
werpwedstrijd won voor een gro-
te muurschildering in jongeren-
centrum Donkey Shot in Heems-

kerk.  Dat was mijn eerste suc-
ces. Het was hartstikke leuk om 
te doen. Iedereen vond het mooi 
, was aardig en stond vol be-
wondering mijn ‘kunst’ te bekij-
ken. Toen dacht ik: hier moet ik 
mijn werk van maken. Graffitilet-
ters zijn heerlijk om te maken, je 
hebt houvast aan de letter en je 
kunt je helemaal uiten en je fan-
tasie gebruiken. En het is nog 
hip ook!”
Volwassenen kennen Rob mis-
schien wel omdat hij heeft mee-
gedaan aan ‘sterren op het doek’. 
Hij heeft toen het winnende 
schilderij gemaakt van Yvon Jas-
pers. In zijn atelier aan de Mel-
dijk geeft Rob

350 katten 
op herfst-
show
Uitgeest - Zondag 21 okto-
ber organiseert kattenvereni-
ging Mundikat een Internatio-
nale Kattententoonstelling in 
Sportcentrum Uitgeest. Zo’n 350 
katten uit binnen- en buiten-
land zullen door een internatio-
nale jury beoordeeld op hun ras-
standaarden. Al speelt het ka-
rakter van elke kat ook best mee 
in de uiteindelijke beoordeling. 
Want elke poes of kater moet 
zich natuurlijk goed presente-
ren. Met als doel de uiteindelijke 
titel van ‘Best in Show’. Deze ver-
kiezing zal rond de klok van half 
vier plaatsvinden. 
De shows van Mundikat staan 
inmiddels er bekend om, om aan 
hun tentoonstellingen elke keer 
een thema te verbinden. Vorig 
jaar was dat ‘Feest in Uitgeest’ 
in verband met het 35-jarig be-
staan van de vereniging, ditmaal 
luidt het thema ‘herfst’. Sport-
centrum Uitgeest zal dan ook 
versierd worden met prachtige 
Herfstversieringen. Ook zullen 
de exposanten er alles aan doen 
om de prijs van de mooist ver-
sierde kooi te gaan winnen. 
Voor de kinderen is er een spe-
ciale knuffel-keurmeester. Dat 
betekent dat elk kind zijn/haar 
meegebrachte knuffel aan hem 
mag tonen en hij daar zijn ‘vak-
kundige’ visie op zal gaan geven. 
Daarnaast kan iedereen natuur-
lijk ook zijn hart ophalen als het 
gaat om leuke hebbedingetjes of 
nuttige kattenartikelen bij de di-
verse stands die deze dag aan-
wezig zullen zijn.

De show is geopend vanaf 9.30 
uur. Een entreekaartje kost 3,50 
en de toegang is gratis voor kin-
deren tot en met 12 jaar. Meer 
informatie: www.mundikat-
shows.nl.

Een Britse Korthaar

PWN werkt aan de 
toekomst van drinkwater
Regio - Maandag 15 oktober is 
PWN gestart met het vervangen 
van de watertransportleiding in 
de Communicatieweg West en 
Oost in Assendelft. Als gevolg 
van de werkzaamheden is de 
Communicatieweg West van 15 
oktober tot medio februari 2013 
afgesloten voor doorgaand ver-
keer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer (bewoners). 
Het gedeelte Communicatieweg 
Oost is van maart 2013 tot 1 juni 
2013 afgesloten. 
Het fietsverkeer ondervindt geen 
hinder van de werkzaamheden. 
Met het vervangen van de drink-
watertransportleiding maakt 
PWN zich op voor de toekomst. 
Hiermee garandeert PWN de 

continuïteit en de kwaliteit van 
het drinkwater weer voor lan-
ge tijd.
PWN heeft de firma BAM Ne-
lis de Ruijter opdracht gege-
ven om de watertransportlei-
ding met een diameter van 500 
mm te vervangen. In de bestaan-
de buis wordt een nieuwe buis 
aangebracht door middel van 
de zogenaamde Subline-metho-
de. Bij deze gepatenteerde tech-
niek wordt een dunwandige buis 
van polyethyleen in de bestaan-
de leiding getrokken. 

Meer informatie over deze me-
thode is te bekijken op www.
nelisinfra.nl/leidingrenovatie/
close-fit-lining/subline.

Castricum
Heerhugowaard

7.95
Hazelnootprogrés van vers gebrande
hazelnoten, bomvol slagroom 
 Van 9,95 voor

Hazelnoot
Slagroomslof
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Joke Limmen (50) maakt 
zich hard voor Donorweek
Uitgeest - De eerste herinne-
ring van Joke Limmen gaat ver 
terug. Als klein kind zit ze bij 
haar ouders op bed. Joke: ”ik 
herinner mij het uitgeputte ge-
voel nog heel goed en dat is tot 
mijn 48ste  zo gebleven.”
Het kwam door een aangebo-
ren hartspierziekte waardoor ze 
een slechte doorbloeding had 
en veel hartritmestoornissen. 
Zelfs eten was te vermoeiend en 
een paar keer per week bezocht 
ze het ziekenhuis voor elektro-
shocks of infusen. 
Joke: “Het ging steeds slech-
ter, verjaardagen waren te ver-
moeiend, de hond uitlaten ging 
niet meer, ik kon steeds minder 
doen, maar ik bleef optimistisch 
hoor en dacht dan ‘je leeft toch 
nog?’ Voor mijn man en kinderen 
was het een zware tijd. Mijn oud-
ste dochter heeft hetzelfde maar 
gelukkig begrijp ik haar als geen 
ander, kan ik haar begeleiden en 
gaat ze er heel goed mee om.
In 2009 ging het zó slecht dat 
haar cardioloog over een trans-
plantatie begon. Joke:  “En toen 
sloeg de twijfel toe, ik riep heel 
stoer dat ik nog alles kon maar 
mijn man greep in en zei ‘wat ie-
mand op één dag doet, verdeel jij 
over vijf dagen!” In het Erasmus 
Ziekenhuis in Rotterdam moest 
zij een screening doorlopen om 
te kijken of ze geschikt was voor 
operatie.
Joke legt uit dat je ziek genoeg 
moet zijn maar ook gezond ge-
noeg om de operatie te overle-
ven. Ze bleef 1 maand onafge-
broken in Rotterdam waar ze de 
meest vervelende onderzoeken 
moest ondergaan maar het was 
niet voor niets, ze kwam in aan-
merking voor transplantatie.
Over het algemeen duurt het in 
Nederland 2 ½ jaar voor er een 
geschikt donororgaan vrijkomt. 
Joke: “Ik werd naar huis ge-
stuurd met de mededeling dat er 
een tas met nieuwe spullen klaar 
moest staan, zodat ik direct kon 
vertrekken als dat nodig was. Dit 

in verband met infectiegevaar, 
door de medicijnen tegen afsto-
ting wordt je immuunsysteem 
laag gehouden. Vijf maanden la-
ter ging de telefoon tijdens het 
eten, mijn dochter nam op, het 
bloed trok uit haar gezicht en ik 
wist het meteen.
De arts zei: “stoppen met eten, 
tas pakken en binnen 15 minu-
ten in de auto zitten. Toen ging 
alles snel, het preoperatieve tra-
ject werd gestart en ik werd de 
operatiekamer opgereden. Twee 
dagen werd ik slapend gehou-
den en toen ik wakker werd was 
ik helemaal happy en voelde de 
energie door mijn lichaam stro-
men ondanks het gevoel dat er 
een trein over me heen was ge-
reden. De eerste 2 weken heb ik 
mijn dochters niet kunnen zien 
omdat ze verkouden waren, ie-
der gevaar voor infectie moest 
worden uitgesloten.
 Ik voel vooral intense dank-
baarheid dat ik door mag leven 
en heb twee brieven geschre-
ven, een aan mijn oude hart om 
te bedanken voor het harde wer-
ken en de tweede aan mijn nieu-
we hart om te vragen bij me te 
blijven in mijn nieuwe leven.”

Joke was één van de ruim 1.300 
personen die in Nederland op 
een donororgaan wachten. Voor 
sommigen van hen komt hulp 
te laat. Vorig jaar overleden 140 
mensen op de wachtlijst. Het is 
ontzettend moeilijk om geschik-
te donoren te vinden. Zo overlijdt 
slechts 1 op de 10.000 ja-gere-
gistreerden onder de juiste om-
standigheden om daadwerke-
lijk donor te kunnen zijn. Daar-
om zijn er veel registraties nodig 
om de mensen op de wachtlijs-
ten te kunnen helpen.
Joke benadrukt dat de donor 
een ½ uur hersendood moet zijn 
voordat artsen het donorregister 
raadplegen of de patiënt  geregi-
streerd staat.
Met dit feit hoopt ze dat de angst 
bij sommige mensen wegge-

haald wordt dat men anders be-
handeld wordt als donor.
Joke is enorm dankbaar en be-
dankt in gedachten regelmatig 
haar donor.
Omdat ze wat terug wil doen is 
ze actief door lezingen te ge-
ven op scholen of verenigingen 
en krijgt ze na haar verhaal vaak 
hartverwarmende reacties. Joke: 
“ik snap best dat gezonde men-
sen er niet of nauwelijks over na-
denken maar ik hoop dat dit toch 
gaat veranderen want ik gun ie-
dereen die op een donororgaan 
wacht de nieuwe kans die ik ook 
heb gekregen en wil Nederland 
oproepen een keuze te maken.”
Ze heeft met een groep vriendin-
nen een popsong geschreven en 
een cd van gemaakt, die ze tij-
dens de Donorweek gaan zingen 
bij een kunstexpositie in Roo-
sendaal en na de donorrun op 27 
oktober in Naarden bij het do-
normonument.

Van maandag 22 oktober tot en 
met 28 oktober is de nationa-
le Donorweek 2012 en staat Ne-
derland in het teken van orgaan-
donatie. Het gaat dan om de 
vraag: ben jij al donor, Ja of Nee?
Iedereen kan in de Donorweek 
een actie organiseren om dona-
tie onder de aandacht te bren-
gen. Wie een wervingsactie or-
ganiseert, krijgt op 22 oktober 
misschien steun van Beken-
de Nederlanders als Giel Bee-
len, Sandra Schuurhof of Den-
nis Weening, doordat zij de ac-
ties gaan promoten in de socia-
le media.
Het vastleggen van de keuze 
duurt minder dan twee minuten 
met de DigiD. Kijk voor meer in-
formatie, registratie of aanmel-
den voor een wervingsactie op 
www.jaofnee.nl.
Tot slot zegt Joke:” Mijn leven is 
zó leuk geworden en bedenk dat 
de kans dat je zelf een orgaan 
nodig hebt vele malen groter is 
dan dat je het zelf af zult staan.”
(Monique Teeling)

Kunstlezing in 
Dorpshuis De Zwaan
Uitgeest - Drs. Bertus Bakker 
geeft op 18 oktober in Dorps-
huis De Zwaan een kunstlezing. 
Deze lezing gaat over deugd en 
ondeugd. Tegenover elke deugd 
staat een ondeugd. Naast he-
melse schilderingen van deug-
den als trouw en kuisheid werk-
ten kunstenaars met minstens 
even veel genoegen aan uitbeel-
dingen van gierigheid en onkuis-
heid.

Bertus Bakker verzorgt al enige 
jaren cultuurhistorische lezingen 
over zeer uiteenlopende onder-
werpen. 
Aanvang: 10.00 uur, zaal open: 
09.45 uur. Een toegangskaart-
je kost 3 euro inclusief een kop-
je koffie/thee. Kaarten zijn te 
verkrijgen aan de zaal en in de 
voorverkoop bij de S.U.S. op de 
eerste etage in Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5 in Uitgeest.

Lezing

Watervliegtuigbasis 
Schellingwoude
Regio - Zondag 21 oktober is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen op de grens 
van Heemskerk en Zaanstad, 
een lezing over de watervlieg-
tuigbasis Schellingwoude. Deze 
basis was eerst van de Konink-
lijke Marine en na de capitula-
tie werd zij overgenomen door 
de Duitse bezetter. 
De lezing wordt gegeven door 
Hans Nauta. Hij is in het dage-
lijks leven docent aan een HBO 
school in Alkmaar. In zijn vrije 
tijd bestudeert hij al vele tiental-
len jaren de luchtoorlog boven 
Noord-Holland. 
Hij heeft inmiddels een archief 
opgebouwd van vele tienduizen-
den documenten. Zijn jarenlan-
ge onderzoek maakt hem een 

wereldwijd bekende deskundi-
ge op dit gebied. Tijdens de le-
zing worden originele foto’s van 
de basis en omgeving getoond.
De lezing begint om 14.00 uur 
in de presentatieruimte van het 
museum.

Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. De lig-
ging van het fort is op de grens 
van Heemskerk en Zaanstad. 
Toegang: Volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 - 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl

Uitgeest - Een 24-jarige man 
uit Alkmaar is maandagmiddag 
aangehouden in Uitgeest, op 
verdenking van vernieling. Even 
na drieën werd bij de meldka-
mer gemeld dat een man op het 
Stationsplein tegen een auto had 
geschopt. Na een zoekslag in de 
omgeving werd de Alkmaarder 
aangetroffen die aan het opge-

geven signalement voldeed. Hij 
werd aangehouden en de politie 
heeft proces-verbaal tegen hem 
opgemaakt. De politie heeft fo-
to’s van de schade gemaakt en 
een memo achter de voorruit van 
de auto geplaatst met het ver-
zoek aan de eigenaar om con-
tact op te nemen voor het doen 
van aangifte.

Aanhouding na vernieling
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in de 
huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. 
Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in 
zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het 
Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij 
de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-mail: 
cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor een 
afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donderdagoch-
tend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-10-2012: Pieter Gabe Johan-
nes, zoon van R.S. de Groot en 
J. ten Klooster, geboren te Alk-
maar. 08-10-2012: Nejdat, zoon 
van D. Dolkun en R. Abulimit, 
geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
02-10-2012: Esmée Doutzen, 
dochter van R.P. Beentjes en N. 
Voorbij, geboren te Alkmaar. 05-
10-2012: Lucy Afra Wilhelmina, 
dochter van C.G. Hopman en S.C. 
Berkhout, geboren te Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-10-2012: Guit, Jeroen W.G. 
en Overes, Susanne, beiden 
wonende te Castricum. 06-10-
2012: Beckers, François M.H.J. 
en Glasbeek, Hester A., beiden 
wonende te Amsterdam. 05-10-
2012: Horsthuis, Jouri G. en van 
Setten, Margot, beiden wonende 
te Heiloo.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
03-10-2012: Clarijs, Johannes 
C., oud 90 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met K.L. 

van den Berg. 05-10-2012: van 
den Bosch, Johanna, oud 86 jaar, 
overleden te Heemskerk, ge-
huwd geweest met F.R. Klaver. 
08-10-2012: Groen, Aaltje W., 
oud 68 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met B. Brummel-
kamp. 09-10-2012: Ouweltjes, 
Anna, oud 85 jaar, overleden te 
Castricum, partner van M.H. Nij-
man.
Wonende te Assendelft:
06-10-2012: van Breemen, Joan-
nes P., oud 80 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met C.F.R. Gu-
ariento.
Wonende te Limmen:
02-10-2012: van Dijk, Clasina P., 
oud 90 jaar, overleden te Lim-
men.
07-10-2012: Hoogeland, Anna 
J., oud 65 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met J.J.G. 
Kraakman.
Wonende te Bakkum:
06-10-2012: van Bakel, Hermi-
na A., oud 63 jaar, overleden te 
Bakkum.
Wonende te Akersloot:
05-10-2012: Oostmeijer, Petro-
nella G., oud 84 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met: J.M. Zoon.

Griezeltocht niet geschikt voor 
zwangeren en hartpatiënten
Bakkum - PWN Bezoekerscen-
trum De Hoep en Stichting Sa-
men Spelen nodigen iedereen 
uit op vrijdagavond 16 novem-
ber voor een spannende Grie-
zeltocht door het duingebied van 
PWN. Nou ja, iedereen. Het eve-
nement is bedoeld voor volwas-
senen zonder of met kinderen 
van boven de twaalf jaar en niet 
geschikt voor zwangere vrouwen 
en hartpatiënten.
De Stichting Samen Spelen or-
ganiseert interactieve spelen 
voor diverse doelgroepen, zoals 
voor kinderen met speciale zorg 
en voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking en wil 

de opbrengsten van deze grie-
zeltocht gebruiken om deze acti-
viteiten te kunnen blijven bekos-
tigen. PWN stelt op haar beurt 
het Bezoekerscentrum en omlig-
gende duingebied open voor dit 
evenement. De Griezeltocht kent 
zijn première op vrijdagavond 16 
november en start in de avond-
uren vanuit Bezoekerscentrum 
de Hoep aan de Zeeweg. De 
deelnemers maken een wande-
ling van ongeveer een uur in het 
donkere natuurgebied en komen 
op hun tocht in griezelige en on-
verwachte situaties terecht. Aan-
melden kan via www.stichtings-
amenspelen.nl/samen-griezelen.  

Castricum - Dinsdagavond 6 
november van 20.00-22.00 uur 
wordt daarover in het gemeente-
huis een informatiebijeenkomst 

Informatie-avond 
bodemwarmte

georganiseerd door CALorie. Het 
gaat vooral over bodemwarm-
te en de toepassing van warm-
te-koude opslag (WKO). En er 
wordt ook uitgelegd hoe gewone 
woningen kunnen profiteren van 
bodemwarmte. Informatie via in-
fo@calorieenergie.nl.

Bake & sell van Jac. P. Thijsse 
leerlingen daverend succes
Castricum - Zaterdag heb-
ben 15 leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College een bake & sell 
georganiseerd in winkelcentrum 
Geesterduin. Vanaf 10.00 uur 
stonden ze klaar om geld te ver-
dienen met de verkoop van zelf-
gebakken (Amerikaanse) cho-
colatecake, cream cake, car-
rot cake, apple pie, muffins, cup 

cakes, brownies, en waffles. On-
der grote belangstelling van win-
kelend publiek werd er tekst en 
uitleg gegeven door de leerlin-
gen over hun excellentie en uit-
wisselingsproject genaamd New 
York City Exchange (NYCE). De 
totale opbrengst van al het werk 
dat de leerlingen verzetten voor 
deze actie bedroeg 650 euro.
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Guus Bok & The Boogies 
zaterdag in De Balken
Uitgeest - De Balken heeft een 
nieuw concept; niet elke week 
een bandje, maar elke derde za-
terdag van de maand. En dan 
wordt wel meteen iets goeds 
neergezet op het podium. Op 20 
oktober komt Guus Bok & The 
Boogies naar De Balken. 

Deze band bestaat uit zes mu-
zikanten met de dynamische 

frontman Guus Bok die wordt 
bijgestaan door een swingende 
zangeres. Ze spelen populaire 
songs van onder andere Bo Did-
dley, Elvis, The Beatles, Louis Pri-
ma en Herman Brood. Voor in de 
agenda: op 17 november komt 
Fetherlite, op 15 december Pa-
per Plane en als afsluiter voor dit 
jaar op tweede kerstdag Tjoe en 
Jeroen. 

Gratis bioscoopkaartje voor gasten! 
Pincho wordt een jaar en trakteert!
Castricum - Op woensdag 17 en 
donderdag 18 oktober viert Pin-
cho aan de Dorpsstraat 66a de 
eerste verjaardag. Ondertussen 
hebben er al veel mensen gege-
ten en wordt de bediening en het 
eten steeds meer gewaardeerd. 
Dat blijkt uit de steeds groter 

wordende groep vaste bezoe-
kers. Pincho geeft op de verjaar-
dag bioscoopkaartjes weg. Wie 
twee gangen besteld op woens-
dag 17 of donderdag 18 oktober, 
kan  woensdag om 21.00 uur 
gratis naar Intouchables of De 
Marathon. Op donderdag 18 ok-

tober kan men om 21.00 uur gra-
tis naar Hope Springs of De Ma-
rathon. Voor wie reserveert bij 
Pincho en aangeeft naar de film 
te willen,  wordt het bioscoop-
kaartje gereserveerd. Kijk voor 
meer informatie op www.pincho-
castricum.nl.

Emergo en Caecilia spelen samen

Castricum - Op zondag 21 ok-
tober speelt het fanfareorkest 

Emergo samen met het Fanfa-
re Orkest St. Caecilia uit Heems-

kerk een najaarsconcert in de 
Vredevorstkerk, Laan der Ne-
derlanden 152 in Beverwijk. Het 
concert begint om 14.30 uur. 

Kaarten kosten vijf euro en zijn 
aan de zaal verkrijgbaar zijn. 
Kinderen tot en met 14 jaar krij-
gen vrij entree. 

Het is niet voor het eerst dat bei-
de orkesten samen in een con-
cert geprogrammeerd staan. In 
het verleden bleek de combina-
tie van de orkesten ook al voor 
een spektakel te zorgen. 

Beide orkesten spelen op hoog 
niveau, de eerste divisie en staan 
daarmee garant voor kwalitatief 
uitmuntende muziek. 

donderdag 21.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 21.00 uur

De Marathon
donderdag, vrijdag, zaterdag,

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 21.00 uur

Hope Springs
vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag 
& woensdag 18.30 uur

Ted
donderdag & dinsdag 18.30 uur

De Verbouwing
donderdag & wxoensdag 18.30 uur

Intouchables
zaterdag 15.45 uur

zondag & maandag 15.45  & 18.30 uur
dinsdag & woensdag  15.45 uur

Asterix & Obelix bij de Britten (NL) 3D
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.00 uur
Sint & Diego en de bron van Myra 

zaterdag 13.00 & 15.45 uur
zondag 13.00 uur

maandag 13.00 & 15.45 uur
dinsdag 13.00 uur

woensdag 13.00 & 15.45 uur
Mees Kees

zondag & dinsdag 15.45 uur
Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 18 okt t/m 24 okt 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)

250 gram 
Italian Espresso met 
een doosje bonbons 

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

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

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Pincho Maandmenu 
oktober € 32,50

Heerlijk driegangen menu  met 
dessert. Laat u verrassen door ons 

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

vervangen door een bioscoopvoucher.
- Proeverij van de kaart

- Huisgemaakt knoflooksoepje 
en pomodori  soepje

- Varkenshaasmedaillon met 
seizoensgroente,

aardappeltaart en cognacsaus
- Petit grand dessert

______________________

Schrijfcafe
door Judith Bosman

start 19 oktober 
Elke 3de vrijdagmiddag v.d. maand 
van 14.00 tot 16.00 uur in Pincho.
Kosten € 10,- incl. 2 consumpties 

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

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Asterix & Obelix bij de Britten 
Julius Caesar is geland in Groot-
Brittannië. Ondanks een moe-
dige strijd, zijn de Britten kans-
loos tegen zijn beruchte Ro-
meinse leger. De Koningin van 
Engeland stuurt haar belangrijk-
ste officier, Flegmatix, naar Gal-
lië om hulp te vragen. Ondertus-
sen hebben Asterix & Obelix he-
le andere zorgen: zij moeten een 
echte man maken van Hippix, 
het lastige neefje van de Baas 
(Heroix). Als Flegmatix de pro-
blemen in zijn Koninkrijk voor-
legt aan de Galliërs, geven ze 
hem een ketel met hun beroem-
de toverdrank. Samen met Aste-

rix, Obelix en Hippix keert hij te-
rug naar Engeland. In Londoni-
um wordt Hippix op slag verliefd 
op Ophelia, de mooie verloofde 
van Anticlimax en valt Obelix als 
een blok voor haar gouvernante. 
Helemaal afgeleid van hun mis-
sie, raken de helden de kostba-
re toverdrank kwijt en wordt Hip-
pix gevangen genomen. Dit leidt 
tot een bizarre jacht op de to-
verdrank, die het Britse konink-
rijk van de ondergang kan red-
den. Asterix & Obelix bij de Brit-
ten is de vierde verfilming van de 
twee populaire striphelden Aste-
rix & Obelix. 

Ted is de nieuwe komedie van 
Seth McFarlane. McFarlane is 
de schrijver van de populai-
re animatieserie Family Guy en 
staat bekend om zijn absurde 
en grensverleggende humor. Hij 
is de schrijver, regisseur én stem 

Komedie Ted van Ted. Deze komedie vertelt 
het verhaal van John Bennett, 
een volwassen man die zijn leven 
deelt met een teddybeer: Ted. 

John mocht als kind een wens 
doen en zo kwam Ted tot le-
ven. Sindsdien zijn de twee on-
afscheidelijk.
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GEALAN KUNSTOFKOZIJNEN

Wij leveren GEALAN 
kunstofkozijnen

Tegen zeer scherpe prijzen
Inclusief beglazing naar keuze!

Timmerbedrijf Duin
Tel.: 06-53302440

Voor 
maatwerk  

&
advies

AAngeboden:
Zelfstandig 

huishoudelijke 
hulp 

Goede referenties. 
Alleen in Castricum. 
Per keer te boeken!
06-45228590

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om snelheid 
                            gaat
Tel. (0251) 245454

A.A.S.
Huisontruimingen
Inkoop inboedels
06 - 17159249

Westerwerf 1 • Uitgeest • T 0251 315150 • bobs.nl

l	Computers
l	Hardware
l	Onderdelen
l	Notebooks
l	Tablets
l	Service	op
	 locatie

Vulstation voor
ALLE merken 

cartridges
* Niet tevreden geld terug

Computer Connections Tel. (0251) 32 11 35
Middelweg 95 c www.computerconnections.nl
1911 EC  Uitgeest info@computerconnections.nl

Gevraagd:
Superdierkaartjes van de AH 
gevraagd. Tel. 0251-820540
Te koop:
Matsuru judopak mt. 150, wit, 
7,50 euro. Tel. 06-27650520
Gevraagd:
Laverda motorfiets onder-
delen + documentatie. 
Tel. 0251-659446

Te koop:
Scottelbraai prijs € 35. 
Tel. 0251-247057

Te koop:
Kerstboom standaard, voor 
echte boom. € 12,- spijker-
blazer vero moda, mt l, getail-
leerd € 10,-. Tel. 0251-272658

Te koop:
Hele mooie omafiets 
met voordrager zwarte 
velgen 85 euro. 
Tel. 0251-658825
Te koop:
Z.g.a.n. Jvc lcd tv 42 inch full hd 
(jvc lt-42r90) nieuwprijs 900,- 
nu voor 475 euro + muurbe-
vestiging. Tel. 0251-753415

Gezocht:
1, 2 of 3 tennismannen, die 
op zaterdagochtend 09.00 uur 
een uurtje willen binnen 
tennissen met ons 50/65 
jaar .Tel. 0251-657563
Te koop:
Tamme witte dwerghamster, bij 
kinderen gewend, inkl. kooitje 
15 euro. Tel. 0251-226245

Gevraagd:
Vogeltjes voor in de kamer.  
Tel. 0251-226245
Te koop:
Matsuru judopak mt. 150, wit, 
7,50 euro. Tel. 06-27650520
Verloren:
Gouden trouwring, 
inscriptie: Cora. 
Tel: 0255-513618/06-23973529
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Indië-ervaringen van dorpsgenoten
Castricum - De verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft de 
heer Kivit uitgenodigd te vertel-
len over zijn ervaringen in In-
dië in de jaren 40. Ook zal de 
documentaire vertoond wor-
den die Paulien van Vliet samen 
met leerlingen van het Bonhoef-

fer College heeft gemaakt over 
Castricumse dorpsgenoten die 
in deze jaren in Indië werden 
gestationeerd. Geïnteresseer-
den kunnen op dinsdag 30 ok-
tober vanaf 10.00 uur aanschui-
ven in het museum van de werk-
groep Oud Castricum, de Duyn-

kant, hoek Geversweg/Duinen-
boschweg (achter het station) in 
Castricum. Entree 2,50 euro. 

Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel.: 656562, info@
welzijncastricum.nl.

Heerlijk ouderwets avondje toneel

Pancratius speelt blij-
spel Zusters in Zaken

Castricum - Het is toneelvereni-
ging Pancratius opnieuw gelukt 
een heerlijk ouderwets avond-
je toneel te presenteren. Op vrij-
dag 19 en zaterdag 20 oktober 

vanaf 20.15 uur wordt ontmoe-
tingscentrum Geesterhage een 
klooster. Tijdens de pauze en 
na afloop wordt het publiek ge-
trakteerd op de klanken van de 

Jazzband Savoy. Onder regie van 
Bart Feikens belooft het blijspel, 
geschreven door Ton Davids, een 
hilarisch tafereel te worden. 

Het klooster van de zusters is in 
grote geldnood. Een faillissement 
is niet te voorkomen. De aarts-
bisschop die elk jaar een week-
je komt logeren wil het klooster 
verkopen. De pastor en biecht-
vader van de zusters kan hier 
niets tegen in brengen en grijpt 
hierdoor iets teveel naar de mis-
wijn. Uit het niets komt er een 
koper en deze ziet in het klooster 
een rendabel vakantiepak. Moe-
der overste ziet geen andere uit-
weg en gaat met de beste man 
in zee. Het vakantiepark ‘Kloos-
ter Parc’ is een feit.

Kaarten zijn voor tien euro ver-
krijgbaar aan de zaal en bij The 
Read Shop in Geesterduin en bij 
Boekhandel Laan in de Burge-
meester Mooijstraat. Ook is het 
mogelijk via info@toneelvereni-
gingpancratius.nl kaarten te re-
serveren.

Pootjebladeren in De Hoep
Castricum - Zaterdag 20 okto-
ber opent Bezoekerscentrum De 
Hoep speciaal voor de herfstva-
kantie het eerste en enige in-
door bladerenzwembad van Ne-
derland. Altijd al eens een ver-
frissend bladerenbad willen ne-
men of uitgebreid willen pootje-
bladeren? Grijp dan nu de kans. 
Een ‘duikje’ nemen in het tijdelij-
ke bladerenzwembad is mogelijk 
van zaterdag 20 oktober tot en 
met zondag 28 oktober tussen 

10.00 en 17.00 uur. Tijdens de-
ze vakantie is het bezoekerscen-
trum ook op maandag geopend. 
Ook alle andere vakantieactivi-
teiten in Bezoekerscentrum De 
Hoep staan in het teken van 
herfstbladeren. Grote en klei-
ne bezoekers worden opgeroe-
pen mee te helpen aan de bouw 
van het herfstbos. De gratis ac-
tiviteiten vinden doorlopend van 
10.00 tot 17.00 uur plaats. Vooraf 
inschrijven is niet nodig.

Vervoersdienst breder inzetbaar
Castricum - Voor veel oude-
ren in de gemeente Castricum 
wordt het er niet eenvoudiger 
op om van a naar b te komen 
als ze niet meer in staat zijn van 
het openbaar vervoer gebruik 
te maken.Al jarenlang kan men 
hiervoor terecht bij de vervoers-
dienst van Stichting Welzijn Cas-
tricum. Nu kan men ook bij deze 
dienst terecht als men een naas-
te wil bezoeken in het verpleeg-
huis of ziekenhuis of zelf naar de 
arts of specialist moet. Ook zijn 

vrijwilligers uit Akersloot bereid 
om dorpsgenoten op vrijdagoch-
tend naar het winkelcentrum of 
de markt in Castricum te bren-
gen en weer op te halen. 
Natuurlijk moet er wel een dui-
delijke noodzaak aanwezig zijn 
om, tegen een vrijwilligersver-
goeding, een beroep te kun-
nen doen op de vervoersdienst. 
Neem contact op met Stichting 
Welzijn Castricum, tel. 0251-
656562, info@welzijncastricum.
nl. 

Tekenen en schilderen bij Toonbeeld
Castricum - Bij Toonbeeld is de 
cursus tekenen en schilderen in 
diverse technieken van start ge-
gaan. Er wordt gewerkt met di-
vers materialen en de onder-

werpen zeer gevarieerd. Bij deze 
woensdagavondcursus zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Aanmelden  
voor proefles kan via www.toon-
beeld.tv. 
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Uitgeest - Evenementenloca-
tie Bob’s Party Palace Uitgeest 
heeft per 1 oktober Stefan van 
der Meer aangetrokken voor de 
functie van Sales & Marketing 
Manager. 
Door het groeiende aanbod van 
activiteiten en de toekomstvisie 
van de directie is er een uitbrei-
ding van de werkzaamheden op 
deze afdeling ontstaan.

Van der Meer houdt zich voor-
al bezig met de acquisitie en het 
marketingbeleid om zodoen-

Stefan van der Meer nieuw 
gezicht Bob’s Party Palace

de bij te dragen aan de verdere 
uitbouw van het succes van de 
8000m2 tellende evenementen-
locatie aan de A9.

De afgelopen tien jaar was Van 
der Meer verantwoordelijk voor 
de sales en marketing bij Am-
stelborgh Borchland, werkte hij 
als adjunct directeur bij Schouw-
burg het Park te Hoorn, als ho-
recamanager bij voetbalclub AZ, 
als adviseur voor de cateringor-
ganisatie van het Ministerie van 
Defensie en bekleedde hij di-

Castricum - In de exposi-
tieruimte van Buitencentrum 
Schoorlse Duinen worden schil-
derijen van Mireille Moya ten-
toongesteld. Mireille is een Cas-
tricumse en een frequent be-
zoekster van de Zuid-Ameri-
kaanse regenwouden. Ze zoomt 
in door middel van een close-up. 
Kleur is het kernwoord voor haar 
werk. Het licht en het leven spat-
ten eraf. Door fragmenten uit de 
schepping vast te leggen, wil ze 
de steeds voortgaande evolutie 
even stilzetten. De expositie is te 
zien tot en met 30 november. Het 
adres is Oorsprongweg 1. Open 

De jungle in fragmenten

van maandag tot en met zondag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

verse management- en een di-
rectiefunctie binnen Compass 
Group Nederland. 

En nu ik!
“Ik wil de kracht van 
vluchtelingen laten zien”
In 2000 verhuisde Clemy de 
Rooy voor haar werk naar Cas-
tricum. Als projectontwikkelaar 
bij Vluchtelingenwerk Noord-
westholland  bedenkt en initi-
eert zij projecten waarbij vluch-
telingen uit onze regio elkaar,  
maar vooral ook ‘gewone’ Ne-
derlanders ontmoeten. Zo zette 
Clemy in Castricum een project 
op waarin verschillende vrouwen 
samen een kleed van patchwork  
maakten. Ook nam zij enkele ja-
ren geleden het initiatief tot een 
groot kookproject in Castricum 
en Heemskerk waar zowel vrou-
wen uit Nederland als vluchtelin-
gen aan deelnamen. Dit project 
werd vastgelegd in een prachtig 
vormgegeven kookboek, ‘Ma-
de in Holland’, met recepten, fo-
to’s  en verhalen  over de achter-
grond van de verschillende deel-
neemsters. Voor dit project werd 
Clemy door de Nationale Postco-
de Loterij uitgeroepen tot ‘Kan-
jer van Goud’. Clemy: ,,Dat was 
ontzettend leuk maar het ging 
natuurlijk niet om mij persoon-
lijk. Wél heb ik met de prijs van 
20.000 euro die ik hiervoor ont-
ving het filmproject Moving Co-
lors kunnen financieren door ex-

ama’s, minderjarige asielzoekers,  
en studenten van de Hogeschool 
van Amsterdam. Op deze ma-
nier werk ik aan het ontmoeten 
én binden van verschillende cul-
turen.”
In oktober 2011 bezocht Clemy, 
samen met de fotografe Goede-
le Monnens, het vluchtelingen-
kamp Kakuma in Kenia. In 1992 
werd dit kamp door de VN Vluch-
telingenorganisatie UNHRC op-
gezet als opvang voor Soedane-
zen op de vlucht voor oorlogsge-
weld. Inmiddels wonen er zo’n 
100.000 mensen van verschil-
lende nationaliteiten uit omrin-
gende oorlogsgebieden. ,,Bij een 
kamp denk je aan tenten maar in 
Kakuma wonen de mensen ge-
woon in lemen huisjes, er zijn  
zelfs winkeltjes, scholen en een 
ziekenhuis,  eigenlijk is het een 
vluchtelingenstad. Sommige ver-
dienen geld met een fietstaxi of 
door een klein gedeelte van hun, 
toch al geringe, voedselrantsoen 
te verkopen. Vluchtelingen die 
hier wonen krijgen geen geld, al-
leen voedsel, dat zeer eenzijdig 
is,  zonder groente, fruit of vlees, 
slechts  maismeel, linzen en olie.  
Er is een groot tekort aan wa-

ter, de hygiëne is slecht, de ge-
zondheid is zeer beperkt en veel 
kinderen zijn ondervoed. Voor-
al voor vrouwen is het erg onvei-
lig. Moet je voorstellen dat je ge-
vlucht bent voor het geweld in je 
eigen land en dan kom je in een 
situatie waar je nog steeds niet 
veilig bent. Ondanks de zwa-
re omstandigheden waarin deze 
mensen leven, werden we toch 
telkens weer geraakt door hun 
veerkracht en  creativiteit om te 
overleven. Hoe ze van niets iets 
weten te maken en blijven ge-
loven in een toekomst. Hoewel 
de kans op hervestiging in bij-
voorbeeld Nederland, Canada 
of Amerika voor maar weinigen 
is weggelegd, hangt de hoop om 
hier toch uit te komen als een 
gemeenschappelijke droom bo-
ven  het kamp.”  Bij thuiskomst 
heeft Clemy over Kakuma verteld 
aan de leerlingen van groep 4 op 
de Juliana van Stolbergschool in 
Castricum, de school van haar 
dochter Stella. “Voor veel kinde-
ren is het moeilijk voor te stel-
len hoe het is om je land achter 
te moeten laten. Het verhaal van 
de vluchteling maakt dan vaak 
grote indruk. Het is ook belang-

Clemy de Rooy op bezoek bij een Somalische familie in Vluchtelingen-
kamp Kakuma. Foto: Goedele Monnens.

rijk om te laten zien dat vluchte-
lingen niet zielig zijn, maar juist 
een enorme kracht hebben om 
er, telkens maar weer, het bes-
te van te maken.” Zij deed haar 
verhaal in de klas samen met Bi-
niam Woldehana, die als politiek 
vluchteling ooit zijn land Ethio-
pië moest ontvluchten en in het 
vluchtelingenkamp Kakuma te-
rechtkwam. Daar zette hij zich 
als hulpverlener in voor vrou-
wen en kinderen, maar kwam in 
conflict met een Soedanese fa-
milie rondom de uithuwelijking 
van hun veertienjarige dochter, 
waarna zijn huis in brand werd 
gestoken. Biniam  werd voorge-
dragen voor herhuisvesting en 

woont nu in Heemskerk. De reis 
van Clemy en Goedele is vastge-
legd in prachtige foto’s,  die van 
23 oktober tot en met 11 novem-
ber 2012 te zien zijn in het  Hu-
manity House in Den Haag. Cle-
my: ,,Ik zou graag willen dat de 
tentoonstelling ook naar Castri-
cum en Heemskerk komt. Ik wil 
de verhalen van de vluchtelin-
gen vertellen en laten zien,  zo-
wel van  de mensen in Kakuma  
als van de mensen die hier wo-
nen. Het kunnen je buren zijn.” 
Voor meer informatie over de 
tentoonstelling: clemyderooy@
casema.nl   of kijk op www.hu-
manityhouse.org. 
Tekst: Marie Kiebert.

De Stemming opent nieuw 
seizoen bij Limmen Cultuur
Limmen - Op zondag 28 okto-
ber wordt het eerste concert in 
de wintercyclus van het nieuwe 
seizoen van Limmen Cultuur uit-
gevoerd. Het Amsterdamse Koor 
De Stemming bijt het spits af. 
De Stemming werd zeventien 
jaar geleden opgericht om jon-
ge mensen in de hoofdstad te 
interesseren voor het zingen van 
klassieke werken op een nieuwe, 
verfrissend en spontane manier. 

Het koor heeft een geheel eigen 
geluid en uitstraling opgebouwd. 
Het koor bestaat uit ongeveer 
25 jonge leden, verdeeld over 
vier stemmen en staat onder lei-
ding van dirigent Joost Schou-
ten.  Het concert vindt plaats in 
de kerk op de Zuidkerkenlaan en 
begint om 15.00 uur. De entree-
prijs is tien euro. Reserveren: tel.: 
072-5052235 of limmencultuur@
hotmail.com. 
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Uit den verre (4)

Italiaanse Lucio in Uitgeest
Uitgeest - Ten tijde van dit inter-
view zou Lucio eigenlijk zijn kof-
fer moeten pakken want de vol-
gende dag vertrekt hij met Jan 
Buursma naar Sardinië om een 
kookworkshop te geven. Maar 
dat moet even wachten want 
zoon Ricardo heeft zojuist ge-
vraagd of hij 4 collega’s mee kan 
nemen voor het avondeten. Waar 
iedere Hollander gestresst de 
kast in zou duiken of panieke-
rig de supermarkt zou bezoeken, 
blijft Lucio de rust zelve en meldt 
dat hij zo éven iets voor moet be-
reiden. 
Lucio Piras werd geboren op het 
eiland Sardinië in de stad Alghe-
ro, 5 meter vanaf de zee. De stad 
heeft 40.275 inwoners en men 
spreekt er het Algherees, een 
oud-Catalaanse taal. Rond 1372 
was Alghero een kolonie van 
Barcelona, wat je onder andere 
nog terug ziet in de gerechten. 
Het visitekaartje van de menu-
kaart is Catalaanse kreeft, want 
waar koraal is, is kreeft.
Als Lucio zijn jeugd moet om-
schrijven noemt hij mooi weer, 
vrijheid, voetbal en lekker eten. 
Hij ging regelmatig op stap met 
zijn vader om in de wijngaarden 
ranken te snoeien en druiven te 
plukken. Op zijn twaalfde bouw-
de hij van losse onderdelen zijn 
eigen fiets want bouwen vond hij 
leuk. Na zijn diensttijd wilde hij 
cultuur ervaren en reisde tijdens 
vakanties door Italië. 
In 1987 kwam hij achter de bar 
terecht op een camping van fa-
milie en toen hij op een dag naar 
de stad wilde maar geen auto 
had, kreeg hij een lift van Mo-
nique Janssens die daar met va-
kantie was. Met deze ontmoeting 
nam zijn leven een andere wen-
ding. Na drie jaar in Nederland 
te hebben gewoond, besloten 
ze hun geluk in Italië te beproe-

ven en bleven een jaar in Monza. 
Maar omdat ze eventuele kinde-
ren niet in een stad wilden laten 
opgroeien vestigden ze zich in 
1991 definitief in Nederland. Ze 
kregen twee zoons, Ricardo en 
Gian Luca. 
Het eerste beeld dat hij van Ne-
derland had,  was stereotype: 
koffieshops, prostituees en tul-
pen. Hij verwachtte een puin-
hoop aan te treffen in zijn nieu-
we thuisland maar dat viel reuze 
mee. Het was netjes en schoon 
en dan die grote ramen zonder 
spijlen ervoor, wat een vrijheid! 
Hij maakte zich de taal meester 
en deed zijn eigen integratie cur-
sus met vrienden, die bestond uit 
palingroken en biertjes drinken.
Lucio: “Ik sprak de eerste tijd 
niet zo goed Nederlands en dat 
gaf gekke situaties. Voor Italia-
nen is de u moeilijk uit te spre-
ken. Toen vrienden vroegen of 
ik mee ging iets drinken, vertel-
de ik dat ik weinig geld had en 
de hoer nog moest betalen. Ver-
baasd vroegen ze maar je hebt 
toch een vriendin, wat vindt 
die daar eigenlijk van? Ik ant-
woordde onschuldig: die betaalt 
natoerlijk mee aan de hoer.”
Het meest mist hij het buiten zijn, 
buiten tafelen en flaneren op de 
boulevard. Dit compenseert hij 
door vaak mensen uit te nodi-
gen, samen te eten en verhalen 
te vertellen, waardoor het min-
der opvalt dat het leven zich hier 
grotendeels binnen afspeelt. 
Monique: “In Nederland heerst 
een andere eetcultuur. Toen on-
ze oudste zoon bij een vriendje 
speelde, was hij stomverbaasd 
dat zijn moeder kookte, vanwege 
mijn werktijden was Lucio bij ons 
degene die het meest in de keu-
ken stond. En als je in Nederland 
te eten wordt gevraagd, kom je 
rond 17.00uur, ga je zitten, bor-

relen en aan tafel. In Italië komt 
men eerder en ga je met z’n al-
len gezellig koken. Eten is daar 
een feest.”
Maar Lucio staat open voor alle 
maaltijden en eet graag de Hol-
landse pot van Monique of het 
zojuist gekregen Indische vis 
recept van een buurvrouw. La-
chend zegt hij: “Het is mooi om 
van verschillende culturen iets 
mee te pikken, ik voel mij Euro-
peaan.”

De grootste wens van Monique 
en Lucio is om een Bed & Break-
fast te beginnen op Sardinië en 
in beide landen te kunnen ver-
blijven. Dat gasten daar dan gru-
welijk verwend gaan worden, zal 
u niet verbazen. (Monique Tee-
ling)

Akoestisch open 
podium in De Zwaan
Uitgeest - Het maandelijkse 
Akoestisch Open Podium in De 
Zwaan is zaterdag 27 oktober.
Uit Harderwijk komt de finger-
style gitarist Ronald Verhagen 
(zie foto), die beloofd heeft vol-
doende exemplaren van zijn 
nieuwe CD mee te brengen.
Verder staan op het programma: 
Los Sopitas, Bart Numan/Remco 
Zwart en Residuel.
Dit keer niet alleen muziek. De 
19-jarige schrijfster Kayleigh Be-
steman komt voorlezen uit haar 
boek Mr. Perfect. “Een scharrel 
is leuk, maar wanneer heb je te 
maken met de real deal?” vraagt 
zij zich af. Natuurlijk is zij ook be-
reid te signeren.
Er is nog wat ruimte in het pro-
gramma, dus snel opgeven via 
vanamsterdamwowijs@hetnet.
nl!
Dorpshuis De Zwaan biedt een 
mooie theaterzaal met geluid, 
belichting en een luisterend pu-

bliek. Aanvang 20.30 uur, toe-
gang gratis.

Overdekte 
rommelmarkt
Uitgeest - Op zondag 4 no-
vember wordt een grote over-
dekte rommelmarkt gehou-
den in sporthal de Zien in Uit-
geest. Het is een markt met 
meer dan 75 kramen van vier 
meter. U kunt nu alvast een 
kraam reserveren.
U krijgt de gelegenheid om 
uw overtollige spulletjes te 
verkopen en natuurlijk bij an-
deren te struinen.
De rommelmarkt is van 11.30 
tot 15.30 uur. Entree: 1,50 eu-
ro, kinderen gratis.
Meer informatie: 0251–
254067 of 0251-240557, e-
mail: annekezonn@hotmail.
com of joke.jurriens@xs4all.
nl.

Finale concert Time 
Square grandioos!
Uitgeest - De laatste van 5 op-
tredens van Musicalkoor Time 
Square was opnieuw prima ver-
zorgd.

Voor de pauze kon het publiek 
genieten van een zogenaam-
de repetitie van Mary Poppins, 
waarvan aan het eind een prima 
resultaat. 
Na de pauze was er een keur 
aan musical highlights te ho-
ren, waaronder een solo van Kel-
ly van Son, met ‘Good morning 
Starhine’ uit de musical Hair, met 
een achtergrondkoor van 2 al-
ten, dit werd spatzuiver gezon-
gen! Veruit het beste stuk was 
de medley van Starlight Express, 
met hele goede zangstukken 
en een solo van Daan Sely met 
‘Light at the end of the tunnel’. 
De lichtbeelden en de kostuums 

waren ook hierbij schitterend. 
Ook de solo van Daan Sely uit de 
musical Miss Saigon; ‘Why God 
why’ was heel indrukwekkend. 

Het slotstuk waren melodieën 
uit de musical Wicked met pri-
ma zang en ook een fantastische 
uitbeelding van de twee hoofdfi-
guren uit de musical, de populai-
re en stijlvolle Glinda en Elphaba, 
de groene heks. 
Dat het koor ook serieuze liede-
ren prachtig kan vertolken be-
wezen ze met de toegift Gabriel-
las Song, uit de Zweedse film ‘As 
it is in Heaven’, gezongen in het 
Zweeds, erg indrukwekkend. 

Al met al een zeer geslaagde 
avond, waarvan het publiek liet 
merken genoten te hebben.
A.M. Scheeres

Ingezonden
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Stichting Supersoof moet levensreddende behandeling mogelijk maken
Sofie Ligthart knokt tegen agressieve vorm van kinderkanker

Heemskerk - Tot een half jaar 
geleden was Sofie een ogen-
schijnlijk gezond kleutertje. Een 
stralend mooi meisje dat je wak-
ker kunt maken voor pasta met 
pesto, gek is op bbq-en in de 
tuin, het liefste hele dagen op 
het strand speelt, alle dansjes 
en liedjes van K3 uit haar hoofd 
kent, complete scenes van Zaai 
naspeelt, héél graag met pa-
pa en mama op vakantie gaat 
en op school hordes vriendjes 
en vriendinnetjes heeft met wie 
ze graag kattenkwaad uithaalt. 
Een bijdehand maar bovenal lief 
meisje. 
Dat onbezorgde leven is sinds 
eind mei 2012 omgeslagen toen 
zij de diagnose neuroblastoom 
te horen kreeg. De Heemskerk-
se Sofie Ligthart (5) vecht op dit 
moment het gevecht van haar le-

ven. Sinds eind mei van dit jaar 
weten Sofie en haar ouders Mar-
tijn en Evelien dat Sofie lijdt aan 
een zeldzame, zeer agressieve 
vorm van kinderkanker. Ze heeft 
een tumor in haar nek en borst-
holte, met uitzaaiingen in wer-
vels, heupen en beenmerg. Ze 
valt in de zwaarste categorie, 
stadium 4. De medische bena-
ming is neuroblastoom. Jaarlijks 
krijgen 25 kindjes in Nederland 
de diagnose neuroblastoom. 
Slechts 1 op de 5 overleeft. Om 
de overlevingskansen van Sofie 
te verdubbelen is een intensieve 
immuuntherapie in Philadelphia 
(Verenigde Staten) noodzakelijk. 

Sofie levert een enorme strijd: 
chemokuren, stamceltransplan-
taties, scans en nog ontelbaar 
veel andere ellendige behande-

lingen heeft zij al moeten onder-
gaan en ze is er nog lang niet. Ze 
heeft nog een loodzware opera-
tie voor de boeg en aansluitend 
een allesvernietigende chemo-
kuur en bestralingen om de laat-
ste kankercellen definitief de 
das om te doen. Als ze dit een-
maal heeft bereikt is het zaak dat 
Sofie zo snel mogelijk met haar 
ouders Martijn en Evelien naar 
Philadelphia vertrekt, om daar 
te starten met de zogenaamde 
Immunotherapie, die de overle-
vingskansen van Sofie aanzien-
lijk vergroot, van 20 % naar 40%! 
Deze behandeling wordt helaas 
nog niet in Nederland toegepast, 
vandaar de doorverwijzing vanuit 
het AMC naar Children’s Hospi-
tal of Philadelphia. 

Stichting Supersoof
Stichting Supersoof is opgericht 
in september 2012, met als doel 
om zo snel mogelijk minimaal € 
100.000 euro in te zamelen. Dit 
geld is nodig om de (na)behan-
deling van Sofie’s neuroblas-
toomkanker in Amerika financi-
eel mogelijk te maken. De aan-
vraag voor de vergoeding van de 
medische behandeling van So-
fie ligt nu bij verzekeringsmaat-
schappij Avero Achmea. Overige 
kosten als huisvesting en derge-
lijke zijn voor eigen rekening, en 
daarom is deze stichting in het 
leven geroepen. Het bedrag van 
100.000 euro is gebaseerd op er-
varingen van gezinnen die Sofie, 
Martijn en Evelien zijn voorge-

gaan en zal worden gebruikt om 
onder andere een thuis in Phila-
delphia te creëren en in levens-
onderhoud te voorzien. Sofie zal 
minstens 6 maanden in Phila-
delphia moeten verblijven en dat 
kost veel geld.
Sofie is een uniek meisje, dat 
dolgraag naar Amerika wil om 
haar overlevingskansen te ver-
groten. Kansen die zij verdient 
na de strijd die ze nu al heeft ge-
leverd en nog moet leveren. 

Stichting Supersoof doet een 
beroep op iedereen om Sofie te 
helpen deze kans te kunnen grij-
pen. Dit kan door te doneren, ac-
tie te voeren, of iets te organise-
ren, want elke euro is er één. 
De Stichting hoopt op vele gulle 

giften en enthousiaste acties om 
zo snel mogelijk dit geld bij el-
kaar te krijgen. Ook de IJmondse 
middenstand wordt opgeroepen 
iets voor Sofie te doen. De bak-
ker die ten behoeve van de stich-
ting een Supersoof-gebakje ver-
koopt, de kroegbaas die de om-
zet van een speciaalbiertje do-
neert, fooienpotten die worden 
leeggekiept, benefietconcer-
ten, sponsorlopen, waar schijt de 
geit, elke actie wordt op prijs ge-
steld en elke euro is hard nodig! 
Meer informatie over Stichting 
Supersoof is te vinden op www.
supersoof.nl. Daar is ook een 
overzicht te vinden van opge-
zette acties, een tussenstand, én 
natuurlijk ook hoe het met Su-
persoof zelf gaat!

Marianne Acampo weg 
als bestuurder bij RKZ
Beverwijk - Marianne Acam-
po vertrekt als bestuurder van 
het Rode Kruis Ziekenhuis. Zij 
heeft zich een kleine 4 jaar met 
veel energie en toewijding inge-
zet om het RKZ op veel gebie-
den verder op de kaart te zetten, 
waarbij onder haar leiding met 
name veel vorderingen zijn ge-
maakt op het gebied van kwa-
liteit. Zo haalde het RKZ on-
langs de positieve certificering 
van het Veiligheids Manage-
ment Systeem (VMS). Ook is on-
der haar leiding onder meer een 
toekomstvisie voor het RKZ tot 
stand gekomen en is de organi-
satievorm verder geprofessiona-
liseerd. In goed overleg met de 
Raad van Toezicht heeft Marian-
ne Acampo besloten te vertrek-
ken als bestuurder bij het Rode 
Kruis Ziekenhuis (RKZ). 
Het RKZ geeft als reden voor 
haar vertrek dat zij nu ‘ruimte wil 
bieden aan de nieuwe voorzit-
ter Raad van Bestuur en de Raad 

ADO’20 waardeert 
haar scheidsrechters
Heemskerk - Scheidsrech-
ters maken het mede moge-
lijk dat voetballers en voetbal-
sters op een sportieve en eerlij-
ke manier hun wedstrijden kun-
nen spelen. De aanwezigheid 
van een scheidsrechter wordt 
vaak voor kennisgeving aange-
nomen, maar zij zorgen ervoor 
dat alles volgens de spelregels 
verloopt en dat iedereen kan ge-
nieten van de sport. 

Voetbalvereniging ADO’20 heeft 
de Week van de Scheidsrech-
ter aangegrepen om haar waar-
dering uit te spreken aan haar 
veertig clubscheidsrechters. Af-
gelopen zaterdag werden zij dan 
ook eens extra in het zonnetje 
gezet. Woorden van waardering 
van voorzitter René van der Wijst 
en een kleine attentie zijn voor 
deze vrijwilligers namelijk wel op 
z’n plaats!

Heemskerk - De brandweer 
Heemskerk is vorige week 
woensdagavond uitgerukt voor 
het afgaan van een koolmo-
noxidemelder in een flatwoning. 
Door de brandweer zijn metin-
gen verricht, die inderdaad een 
te hoge concentratie koolmo-
noxide aangaven. Vermoedelijk 
is de in de woning aanwezige 
geiser de oorzaak, deze is uitge-
zet en de woning is geventileerd. 
Door de ambulancedienst zijn de 
beide bewoners nagekeken.

Koolmonoxide 
in flatwoning

van Toezicht om de volgende be-
nodigde impuls aan het RKZ te 
geven’. Schulden van het RKZ bij 
zorgverzekeraar Achmea die in 
ruil voor een uitgestelde betaling 
een grotere vinger in de pap wil-
de hebben in de Raad van Be-
stuur, zouden echter een grote 
rol hebben gespeeld.

Heemskerk - Heemskerks Ge-
mengd Koor Musical Sound 
zoekt nieuwe mannelijke col-
lega’s (bas of tenor). Musical 
Sound zingt voornamelijk lied-
jes uit musicals en filmmuziek. 
Elke maandagavond van 19.45 
tot 21.45 uur repeteert het koor  
in Huize Agnes aan het Zamen-
hof 65 in Heemskerk met be-
geleiding van een pianist. Voor 
meer informatie, kijk op www.
musicalsound.nl of bel met Rob 
Bruijns (0251) 241890.

Musical Sound 
zoekt zangers

Tips voor de krant? Bel 0255-540765 
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Middelweg 89 • Uitgeest
Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

Kip kebab broodjes
 per stuk 1,75 
Potje Yakitorisaté
 per stuk 3,75
Katenhaasjes
 100 gram 1,75 
Leverkaas
 100 gram 0,89 
Pepercervelaat
 100 gram 2,10 
Kipkerriesalade
 100 gram 1,39 

Try-out Berry Lussenburg 
in Theater De Zwaan
Uitgeest - ‘Verwhard’ is alweer 
het vijfde avondvullende pro-
gramma van cabaretier Ber-
ry Lussenburg. Zaterdag 20 ok-
tober geeft Lussenburg in Thea-
ter De Zwaan een tr-out van deze 
voorstelling.
Na zijn debuut in 2001 met ‘Ver-
mist’ schreef en speelde hij ach-
tereenvolgens: ‘Preventief’, ‘Spre-
kend’ en ‘Getuige’.
Tijden van Verwarring, Tijden van 
Verharding, we raken Verwhard. 
Berry gaat op zoek naar verhelde-
ring en verzachting. Dit alles zon-
der navigatie en hij vraagt zich 
af: “Hoe ver laten we het komen? 
Hoe ver kunnen we eigenlijk nog 
gaan?”. Hij verlaat vertrouwde 
wegen en verrast. Over onverhar-
de wegen lijkt geen bestemming 
te ver. Alles zo dichtbij ver. Ver-
ander, Vertel, Versta, Verlos, Ver-
blijd, Vertrouw, Verlang, Vergeef, 
Vergis, Verwarm, Verleg, Verbaas, 
Vermaak, Verteder, Verrijk.
In januari 2013 gaat Berry Lus-
senburg twaalf (12) keer in pre-
mière  elke provincie 1x) maar 
Uitgeest heeft de primeur, zijn 

try-out op zaterdag 20 oktober.
Kaartverkoop digitaal: www.
dorpshuisdezwaan.nl. Voorver-
koop bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 in Uitgeest. Toe-
gangsprijs: 10 euro. Aanvang: za-
terdag 20 oktober om 20.15 uur.

Berry Lussenburg probeert zijn 
nieuwe show zaterdag 20 oktober 
uit in Uitgeest (foto: Anja Baauw)

Poppenkast
Uitgeest - Na een verdiende zo-
mervakantie komen Jan Klaas-
sen en Katrijn op zaterdag 20 
oktober weer naar Uitgeest. Sa-
men met de kinderen beleven 
zij een spannend avontuur in de 
poppenkast van speeltuinver-
eniging Kindervreugd. De voor-
stelling begint om 14.00 uur en 
duurt tot ongeveer 15.00 uur. Tij-

dens de pauze krijgen de kinde-
ren iets te drinken en is er kof-
fie voor de ouders. Leden kun-
nen gratis naar binnen, niet-le-
den betalen 1 euro. 

Voor informatie kunt u terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl 
of stuur een e-mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Intouchables in 
Filmhuis de Zwaan
Uitgeest - Het gebeurt niet 
vaak dat een Franse film zo-
veel successen heeft geboekt 
in de Nederlandse bioscopen. 
We zijn dan ook blij dat deze 
film aanstaande vrijdag 19 ok-
tober te zien zal zijn in filmhuis 
de Zwaan. Intouchables is het 
overweldigende verhaal over de 
vriendschap tussen de extraver-
te Senegalees Driss en de ietwat 
naar binnen gekeerde gehandi-
capte miljonair Philippe. 

Philippe en Driss zitten aanvan-
kelijk met elkaar opgescheept. 
Driss omdat hij door de socia-
le dienst wordt aangesteld als 
hulp van Philippe. En Philip-
pe omdat hij fysiek niet in staat 
is om voor zichzelf te zorgen. 
Uit de aanvankelijke crash tus-
sen de twee mannen ontstaat 
een warme vriendschappelijke 
band. De film vertelt het waar-
gebeurde verhaal van een ge-
heel verlamde aristocraat (ge-
speeld door François Cluzet) die 
een vriendschap opbouwt met 
zijn uit de ‘banlieue’ afkomstige 
verzorger (gespeeld door Omar 
Sy). De film is gebaseerd op het 
autobiografische boek Le Se-
cond Souffle van Philippe Poz-
zo di Borgo.
Regisseur Olivier Nakache zorgt 
er voor dat in deze film humor 
en tragiek hand in hand gaan. 
Dat levert een prachtige film op. 
Intouchables is te zien op vrijdag 

Uitgeest - Drie mannen uit Den 
Haag (22, 25 en 27 jaar) wer-
den vorige week donderdag om-
streeks 13.00 uur aangehouden 
nadat zij op heterdaad betrapt 
werden bij een woninginbraak 
kort daarvoor.

De politie kreeg om half een een 
melding van een getuige dat drie 
mannen zich verdacht ophiel-
den in een auto in de omgeving 
van de Populierenlaan. Surveille-
rende agenten reden die richting 
op. Terwijl zij onderweg waren, 
werd de politie gebeld dat er in 
een woning aan de Vrijburglaan 
werd ingebroken. De bewoon-
ster kwam thuis en betrapte het 
drietal dat op de vlucht sloeg.

Twee van hen werden in de na-
bije omgeving aangetroffen op 
aanwijzingen van getuigen. De 
derde persoon werd op de Jaco-
ba van Beierenlaan aangehou-
den in zijn auto. De mannen zijn 
aangehouden en ingesloten.

Op heterdaad 
betrapt

19 oktober in Filmhuis de Zwaan 
in Uitgeest. De zaal is open van-
af kwart voor acht en de film be-
gint om 20.15. Toegang: 5 eu-
ro inclusief een heerlijk kopje 

koffie voorafgaand aan de film 
(‘Vrienden’ 4 euro). Kaarten in de 
voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139, Uitgeest. 

Communicatieweg 
langdurig gesloten
Uitgeest -De Communicatieweg 
tussen Heemskerk en Assendelft 
is tot en met februari 2013 afge-
sloten voor doorgaand gemoto-
riseerd verkeer. Bewoners die in 
het gestremde deel wonen kun-
nen hun woning normaal blijven 
bereiken. Hulpdiensten houden 
gewoon toegang. Ook fietsver-
keer is mogelijk en de Heems-
kerkse Golfclub blijft bereikbaar.

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

Verkeer wordt omgeleid met bor-
den, onder meer via de provinci-
ale weg N203
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Doorgang 
naar Spoorlaan 
gestremd
Uitgeest -De verbinding Gees-
terweg-Spoorlaan wordt op de 
hoek bij garagebedrijf Sanders 
vanaf maandag 22 oktober drie 
weken afgesloten voor alle ver-
keer. Afsluiting met hekwerk is 
noodzakelijk vanwege vervan-
ging van ondergrondse brand-
stoftanks.
De Spoorlaan blijft bereikbaar 
via de Wethouder Twaalfhoven-
straat. Enige overlast voor om-
wonenden is onvermijdelijk. 

Burgerlijke 
stand Uitgeest
Overleden
B.P. Kortbeek, 78 jaar

Heemskerk - Popkoor Mi Can-
to van de muziekschool Heems-
kerk is op zoek naar enthousias-
te zangers en zangeressen van-
af 45 jaar. Het koor staat sinds 
kort onder leiding van de erva-
ren dirigent Titia Mijnen. Het 
koor zingt meerstemmig en zal 
regelmatig optredens verzorgen. 
Het zingen van popsongs is vaak 
een nostalgische aangelegen-
heid zoals repertoire van Super-
tramp en andere popgroepen en 
idolen uit de jaren 70 en 80. Ui-
teraard wordt eigentijds reper-
toire niet geschuwd. 
De repetities zijn op vrijdagoch-
tend vanaf 9.45 uur in de zaal 
van de muziekschool aan de 
Kerklaan 1. Meer informatie: tel. 
0251- 257999/991.

Popkoor Mi 
Canto zoekt
nieuwe zangers 

Uitgeest -De eerste week van 
oktober was de landelijke Week 
van de opvoeding. Het Centrum 
voor Jeugd en Gezin IJmond 
(CJG IJmond) organiseerde een 
aantal activiteiten, zoals gratis 
lezingen over opvoeden. Wet-
houder Arnold Selij reikte twee 
organisaties die met het CJG 
IJmond samenwerken een ‘part-
nerlogo’ uit.
Als eerste was op 3 oktober ba-
sisschool De Vrijburg in De Koog 
aan de beurt en aansluitend het 
consultatiebureau van JGZ Ken-
nemerland aan de Graskamplaan 
in Waldijk. Op beide locaties on-
derstreept het logo voortaan de 
samenwerking tussen deze or-
ganisaties en het CJG IJmond.  
Het CJG IJmond is een samen-

werkingsverband van organi-
saties binnen de jeugdgezond-
heidszorg, jeugdhulpverlening, 
maatschappelijk werk, welzijn, 
onderwijs en gemeenten. Het 
is in 2010 opgezet door de vier 
IJmond-gemeenten. De partners 
van het CJG IJmond bieden in-
formatie, advies en begeleiding 
of hulp aan jeugdigen en gezin-
nen. Ze werken nauw samen en 
vullen elkaar aan waar nodig.

[fotobijschrift ArnoldVrijburg-
CJG:]Wethouder Arnold Selij 
overhandigde op 3 oktober het 
partnerlogo van het CJG aan ba-
sisschool De Vrijburg. In de au-
la sprak hij voorafgaand kinde-
ren en ouders toe (foto: gemeen-
te Uitgeest).

CJG IJmond en Week 
van de opvoeding

ArnoldVrijburgCJG:]Wethouder Arnold Selij overhandigde op 3 oktober 
het partnerlogo van het CJG aan basisschool De Vrijburg. In de aula 
sprak hij voorafgaand kinderen en ouders toe (foto: gemeente Uitgeest).

Gezondheidsonderzoek 
volwassen en ouderen
Uitgeest -De GGD Kennemer-
land is begonnen met een groot-
schalig gezondheidsonderzoek 
onder volwassenen en ouderen 
in de regio Kennemerland. Meer 
dan 34.000 personen van 19 jaar 
en ouder hebben een vragen-
lijst ontvangen over gezond le-
ven, psychische gezondheid en 
welbevinden, woonomgeving en 
ziekten en aandoeningen. Met 
de resultaten kunnen de tien ge-
meenten in Kennemerland hun 
gezondheidsbeleid bepalen.
De 34.000 personen die een vra-
genlijst ontvangen, zijn willekeu-
rig door een computer geselec-
teerd uit het bevolkingsregister. 
Zij kunnen de vragenlijst via in-
ternet invullen of een papieren 
vragenlijst invullen. Hoe meer 
mensen van deze 34.000 mee-
doen, hoe betrouwbaarder de 
resultaten en hoe gerichter ge-
meenten kunnen beslissen waar 
geld en menskracht in te zetten.
Het onderzoek wordt eens in de 
vier jaar uitgevoerd en geeft in-
zicht in de gezondheid en het 
welzijn van de bevolking. De ge-
gevens uit het onderzoek vor-
men een belangrijke basis voor 

de ontwikkeling van het loka-
le gezondheidsbeleid en het or-
ganiseren van activiteiten om de 
gezondheid en het welzijn van 
inwoners te verbeteren. Passen 
de voorzieningen bijvoorbeeld 
bij wat mensen nodig hebben 
om zo gezond mogelijk te leven? 
Spelen bepaalde thema’s nu 
meer of minder dan uit eerdere 
onderzoeken naar voren kwam? 
Komen er in Kennemerland pro-
blemen voor die groter zijn dan 
elders in het land? De resultaten 
worden in 2013 gepubliceerd. 

Alle GGD’s in Nederland voeren 
momenteel een gezondheidson-
derzoek uit onder ruim 750.000 
personen. Dit gebeurt in samen-
werking met het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Dit is 
nog nooit eerder op deze wijze 
gedaan. De vraagstellingen en 
methoden zijn op elkaar afge-
stemd, waardoor alle onderzoe-
ken samen een goed beeld ge-
ven van de gezondheid, het wel-
zijn en de leefstijl van inwoners 
in heel Nederland.

Nacht van de Nacht 
op 27 oktober
Uitgeest - Zaterdag 27 okto-
ber is de zevende editie van de 
Nacht van de Nacht. Gemeenten 
in het hele land doven die avond 
en nacht op allerlei plaatsen de 
verlichting. Daarnaast is er een 
groot scala aan nachtactiviteiten 
voor jong en oud.
De Nacht van de Nacht is be-
doeld om aandacht te vragen 
voor de schoonheid en de func-
tie van duisternis. Die staat meer 
en meer onder druk door toene-
mende verlichting.
Diverse gemeenten doven in de 

nacht van 27 oktober de lichten 
van gemeentehuizen, kerktorens 
en openbare gebouwen. Wet-
houder van Milieu Piet Linnartz 
heeft bepaald dat in Uitgeest de 
verlichting van de protestantse 
kerk aan de Castricummerweg 
gedoofd blijft. Verder roept hij 
Uitgeester ondernemers op om, 
waar mogelijk, dat voorbeeld te 
volgen.

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

Uitgeest -Martijn Goedknegt uit 
Haarlem is de prijswinnaar van 
de iPhone-actie van Burgernet. 
De 22-jarige Martijn kreeg op 5 
oktober zijn gloednieuwe smart-
phone uit handen van de heer 
Bruijn, burgemeester van Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude. 
Burgernet is onlangs een ac-
tie gestart waarbij je een iPho-
ne kon winnen. De opdracht was 
om zoveel mogelijk mensen te 
werven voor Burgernet. Martijn: 
‘Mijn broer was al lid van Bur-
gernet en maakte mij hierop at-

tent. Ik ben erg geïnteresseerd in 
alles wat met veiligheid en op-
sporing te maken heeft. Ook heb 
ik zelf een aantal familieleden 
hierop attent gemaakt. Later zag 
ik de iPhone-actie en toen ben ik 
nog even doorgegaan met wer-
ven.’  Martijn zorgde voor tiental-
len nieuwe aanmeldingen.
De iPhone-actie was zo succes-
vol dat Burgernet heeft besloten 
met een vervolg te komen. De 
nieuwe actie loopt tot 15 decem-
ber a.s. Kijk voor de spelregels 
op www.mijnburgernet.nl

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

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

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

Foto: Arjan Benning

Winnaar van actie 
Burgernet bekend Uitgeest -De Stichting Pandilla 

heeft in Uitgeest een kledingin-
zameling gehouden op 25 sep-
tember. De opbrengst bedroeg 
5250 kg.

Opbrengst kle-
dinginzameling

Uitgeest - Handicap.nl heeft 
van 10 t/m 16 juni een collecte 
gehouden in Uitgeest. De netto 
opbrengst was €1.306,31.

Opbrengst 
collecte

Tips voor de krant? 
Bel 0255-540765 



Stijlvol Afscheid Nemen
Uitvaartdienstverlening en -verzorging Formanoij

“Een met zorg uitgevoerde uitvaart 
hoeft niet duur te zijn”
Regio - Jack Formanoij is het vertrouwde gezicht achter Uitvaartdienstverlening en 
-verzorging Formanoij. Na jarenlang als uitvaartdienstverlener te hebben gewerkt, is hij nu 
zelfstandig uitvaartverzorger. “Om een complete uitvaart te verzorgen geheel in stijl en naar 
wens van de overledene of in samenspraak en overleg met de nabestaanden geeft mij een 
goed gevoel”, zegt hij. 

“Dienstverlening is altijd iets geweest wat ik geambieerd heb. Vanuit de commerciële sector 
ben ik terechtgekomen in de uitvaartwereld. De dienstverlening heb ik dus kunnen voort-
zetten, echter nu volledig vanuit mijn gevoel.” Het afscheidsproces, vanaf de verzorging 
tot het wegbrengen van de overledene naar de laatste rustplaats, meemaken geeft Jack 
Formanoij bijzonder veel voldoening. “Het persoonlijke contact en nog wat te mogen bete-
kenen voor de nabestaanden geeft een stuk meerwaarde aan het werk dat ik mag doen.”

Momenteel werkt Jack Formanoij voor een aantal kleine uitvaartondernemingen die werken zonder toeslagen. “Zij geven mij de kans om een 
persoonlijke bijdrage te leveren aan de uitvaart. En ik verzorg zelf ook uitvaarten.” Voor het vervoer van de overledene op de dag van de uit-
vaart heeft het bedrijf rouwauto’s in diverse kleuren. Voor het vervoer van de nabestaanden zijn er volgauto’s in de kleuren zwart, zilvergrijs 
en wit. Tijdens een vrijblijvende voorbespreking is het mogelijk zich voor te laten lichten hoe een uitvaart eruit kan zien. Dan komt men ook 
te weten dat de uitvaart helemaal niet duur hoeft te zijn, omdat dit bedrijf zonder toeslagen werkt. Dit kan met een uitvaartpakket of op maat. 
Na de voorbespreking kan een vrijblijvende offerte aangeboden worden. “Ik kan voor iedereen de uitvaart regelen, ongeacht de verzekering.”

Meer weten? Kijk op www.uvdf.nl. Uitvaartverzorging Formanoij is telefonisch te bereiken op 06–11536587 of mail naar info@uvdf.nl.
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Laat rouwbloemwerk

onze zorg zijn 
met 40 jaar ervaring 

en liefde voor ons vak

Geesterduin 7  CastriCum  0251-675300
PlantaGe 132-134 Beverwijk  0251-226123
Pres. kennedyPlein 8 Beverwijk 0251-206682
euroPaPlein 4 Heemskerk  0251-240693
wC ‘t loo, HeereweG 28 Heiloo  072-5322218

www.BloemistendeeeuwiGelente.nl

Rouwarrangementen 
in vele variaties 

vanaf E35,-

tel:	 06	 -	 11536587	
e-mail:	 i n fo@uvdf .n l	
website:	 w w w. u v d f . n l	

Uitvaartkisten	vanaf	e	275,-
Uitvaartpakketten	vanaf	e	795,-

Betrokken	en	Betaalbaar

Dag	en	nacht	bereikbaar

Uitvaartverzorging Formanoij

Uitvaart	incl.	crematie	of	begrafenis  € 2.695,--



Stijlvol Afscheid Nemen

Driehuis - Op vrijdag 2 november staat Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld (Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis) op een bijzondere 
manier stil bij de gedenkdag ‘Allerzielen’. 

Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Westerveld iedereen de mogelijkheid een 
overleden dierbare te gedenken en een kaarsje te branden. Het monumentale
gedenkpark wordt speciaal hiervoor sfeervol verlicht. De KRO zal in het 
kader van het programma ‘Ode aan de Doden’ vanaf Westerveld een live uit-
zending op televisie verzorgen.

“Herdenken kan op verschillende manieren en doet iedereen natuurlijk op 
zijn eigen persoonlijke manier”, vertelt Carla Bosua, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld. “Op 2 november willen wij iedereen de mo-
gelijkheid bieden om het gedenkpark in de avonduren te bezoeken om in een 
bijzondere sfeer en omgeving gezamenlijk stil te staan bij hun overleden dier-
baren en hen te herdenken. Aan de invulling wordt nog gewerkt, maar in elk 
geval zal er een mogelijkheid zijn om foto’s te plaatsen en kunnen er kaarsjes 
gebrand worden. Bovendien zal op verschillende plekken in het park muziek 
ten gehore worden gebracht.”
Begraafplaats & Crematorium Westerveld is een bijzondere locatie. Niet al-
leen is de begraafplaats een van de oudste particuliere begraafplaatsen van 
ons land (1888), Crematorium Westerveld is het éérste crematorium dat in 
ons land gebouwd werd (1913). Voor Westerveld is 2013 een bijzonder jaar. De 
begraafplaats bestaat dan 125 jaar en het is volgend jaar ook precies 100 jaar 
geleden dat het crematorium geopend werd. 

Voor actuele informatie over deze avond zie www.bc-westerveld.nl.

Begraafplaats & Crematorium Westerveld is prachtig gelegen in een uitgestrekt en heuvelachtig 
natuurgebied. Het gedenkpark heeft een monumentale uitstraling, mede doordat Westerveld een 
van de oudste particuliere begraafplaatsen (1888) en tevens het eerste crematorium (1913) van 
Nederland is. 

Door de hoogwaardige dienstverlening streven wij ernaar te voldoen aan alle wensen, zowel voor, 
tijdens als na de plechtigheid.  De eigentijdse dienstverlening en de vele mogelijkheden voor een 
persoonlijk afscheid maken Westerveld echt van deze tijd. Modern én monumentaal. Een mooie 
combinatie.

Bijzondere monumenten
In het gedenkpark zijn vele monumenten te vinden. Elk met een eigen verhaal. Monumentaal, klas-
siek en modern. Kunstenaars en kunstminnaars, politici, hervormers, pioniers, intellectuelen, ban-
kiers en industriëlen vonden er hun laatste rustplaats, net als mensen uit de radio- en 
televisiewereld. Er bevinden zich monumenten van veel bekende 
Nederlanders in het gedenkpark, waaronder 
de schrijver Eduard Douwes Dekker 
(Multatuli), acteur Lex Goudsmit, vlieg-
tuigbouwer Anthony Fokker, politicus  
Pim Fortuyn en schrijver Boudewijn Büch. 

Begin november verschijnt het unieke 
naslagwerk: ‘Westerveld, een monumen-
tale ontdekkingstocht’, met bijzondere 
verhalen begeleid door prachtige foto’s. 
Het boek is verkrijgbaar bij Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld. Neem contact 
op met Westerveld voor meer informatie, 
of kijk op www.bc-westerveld.nl.

Westerveld: een monumentale ontdekkingstocht

Duin en Kruidbergerweg 2-6 - 1985 HG Driehuis 
Tel: 0255 - 51 48 43 - Fax: 0255 - 53 00 76
E-mail: info@bc-westerveld.nl - Internet: www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium Westerveld maakt deel uit van ‘de Facultatieve Groep’.

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is aangesloten bij 
de Association of Significant 
Cemeteries in Europe.

Het boek is verkrijgbaar bij Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld. Neem contact 
op met Westerveld voor meer informatie, 
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Gedenken op Westerveld



“Hij wilde 
zekerheid. 
Ons keurmerk 
stelde hem 
gerust.”
Jolike van Dijk, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl     tel. 0800-0375

Vertrouwd dichtbij.

Voor Uitgeest ,  Akersloot en omgeving

24 uur per dag:  
06-20822260 

www.lumenuitvaart.nl

b e t r o u w b a a r  e n  b e t r o k k e n

Stijlvol Afscheid Nemen
Uitvaartverzorging 
IJmond biedt voorzorg
Regio - Een van de dingen die Uitvaartverzorging IJmond belangrijk vindt, is 
een goede voorlichting over alle zaken die met uitvaarten te maken hebben. 
Natuurlijk oriënteren veel mensen zich tegenwoordig in de eerste plaats via 
internet. Op de website www.ijmonduitvaart.nl is dan ook al veel informatie 
te vinden. Maar het onderwerp ‘uitvaart’ kan best confronterend zijn, voor ie-
mand die alleen achter zijn computer zit. Dan is er wellicht behoefte aan een 
persoon die meedenkt, die door middel van vragen en antwoorden samen met 
de betrokkene erachter komt wat de wensen zijn. 
Voor dit soort vragen en gesprekken heeft Uitvaartverzorging IJmond een 
uitvaartconsulent in dienst: mevrouw Riet Couwenberg. Zij kan langs komen 
voor een vrijblijvend gesprek, maar vragen kunnen ook via de telefoon of mail 
gesteld worden. Riet Couwenberg: ,,Wat mij opvalt in 
deze gesprekken is de openheid die er tegenwoordig 
heerst over het onderwerp uitvaarten. Dat was tien 
jaar geleden nog wel anders. Deze openheid brengt 
echter met zich mee, dat mensen zich bewust zijn 
van het grote aantal keuzemogelijkheden en daar-
door overweldigd raken. Daar komt mijn ervaring van 
pas. Ik ben al jaren uitvaartleider, en weet dus pre-
cies wat de mogelijkheden zijn en wat binnen het 
budget past. Want ook dat willen mensen in deze tij-
den van crisis graag weten.”

Vragen voor de uitvaartconsulent? Voor leden van 
Uitvaartverzorging IJmond is een gesprek geheel 
gratis. Men kan zonder kosten of verplichtingen lid 
worden via de website of bellen met 0800-0375 of 
voor mobiele bellers: 075-6478747.
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Vakmanschap staat voorop bij goudsmid Bob Copini
Secuur werken tot op een 100ste van millimeter
Limmen - Het is hem met de 
paplepel ingegoten, het juwe-
liersvak. Bob Copini haalde als 
kind al wekkers uit elkaar en 
hielp zijn vader Nol met goud-
reparaties en het repareren van  
kettingen, armbanden, hangers 
en broches. Ook zijn grootvader 
oefende dit prachtige ambacht 
uit, net zoals ooms en andere fa-
milieleden.. 

Meesterteken goudsmid
Op zijn achttiende begon Bob 
een opleiding voor het juweliers-
vak, de uurwerktechniek en het 
goudsmeden. Hij behaalde het 
eerste jaar het diploma edel-
metaal bewerken en ontving na 
het vierde jaar het meesterteken 
voor goudsmid. 

Ervaring belangrijk
Bob: “In dit vak is vooral de er-
varing belangrijk. Geen één uur-
werk is hetzelfde en elk uurwerk 
heeft weer andere eigenschap-
pen. Ik moet altijd heel secuur 

werken tot op een honderdste 
van een millimeter nauwkeurig. 
Ik heb veel te maken met beun-
hazerij en door koop via internet. 
Als mensen mij een klok bren-
gen, moet ik eerst de diagno-
se stellen. Wat is er met de klok 
gebeurd? Wat is de oorzaak, dat 
deze niet meer loopt?” 

Reparaties
In zijn atelier zie je vele gerepa-
reerde klokken, die er behoorlijk 
lang hangen. Zo kan hij het slaan 
of niet slaan voortdurend in de 
gaten houden. Bob: “Voordat ik 
met de reparatie begin, overleg 
ik alles met de klant en leg één 
en ander zo goed mogelijk uit. Ik 
geef altijd eerst een prijsopgave 
en bij goedkeuring en na repa-
ratie geef ik garantie. Belangrijk 
is vooral de klok op tijd voor on-
derhoud aan te bieden om slijta-
ge tegen te gaan. Dan loopt de-
ze langer.” 
Het atelier en de winkel bevin-
den  zich achter het woonhuis. In 

Maarten Admiraal Tuinvorming 
verhuisd naar Boekel Akersloot
Akersloot - Maarten Admiraal, 
sinds zeven jaar tuinvormgever, 
is een jonge, enthousiaste on-
dernemer. Het gaat goed met 
het bedrijf en daarom is onlangs 
de stap genomen om te verhui-
zen naar een grotere locatie met 
meer mogelijkheden op de Boe-
kel in Akersloot. Centraal in het 
werkgebied van West-Friesland 
tot ver in de Randstad. 

“We zitten boordevol plannen”, 
vertelt Maarten terwijl hij met te-
rechte trots het nieuwe onderko-
men laat zien. “In de toekomst 
willen wij een kwekerij opzet-
ten en voor de bezoekers komt 
er een siertuin om ideeën op te 
doen.”

Maarten richt zich met zijn team 
op de verschillende aspecten 
van het hoveniersvakmanschap. 
Van advies en ontwerp, tot en 
met de volledige aanleg en het 
onderhoud van de tuin. 

“Wij werken zowel voor particu-
lieren als bedrijven. Bij de aan-
leg van een tuin wordt eerst een 
plan gemaakt. Dat is een dui-
delijk concept op basis van de 
wensen van de klant met een 
duidelijk kostenplaatje. Natuur-
lijk geven wij graag advies, want 
bij de aanleg van een tuin draait 
het om duurzaamheid. Je moet 
er jarenlang plezier van heb-
ben. Het is tenslotte een goe-
de en verantwoorde investe-

ring.” Strakke lijnen of een lan-
delijke sfeer dit bedrijf creëert 
verschillenden stijlen. Maarten 
heeft tal van ideeën waaruit de 
klant inspiratie kan opdoen. “De 
tuin wordt meer en meer gezien 
als een verlengstuk van het inte-
rieur. Een leefomgeving die pas-
send is bij de persoonlijkheid 
van de bewoners, zorgt voor har-
monie.” Ook voor het winterklaar 
maken van een tuin kan dit be-
drijf worden ingeschakeld. Net 
zoals het vakkundig aanleggen 
van sierbestrating, vlonders, be-
planting verlichting, tuinberege-
ning en boomverzorging. Maar-
ten Admiraal is te vinden op de 
Boekel 18 tel 0623750198, info@
maartenadmiraal.nl.

Behoud gezond gebit
Nieuwe patiënten welkom 
bij Tandarts Samantha Abee
Uitgeest - Haar naam is 
Samantha Abee en deze tand-
arts heeft op 15 augustus het 
spiegeltje overgenomen van 
tandarts Nour bij Mondzorg Uit-
geest op de Vrijburglaan 59. Pa-
tiënten kunnen op woensdag en 
vrijdag terecht in haar praktijk. 
Er is nog ruimte voor nieuwe pa-
tiënten.
“Ik heb mijn diploma behaald 
aan de Vrije Universiteit van Am-
sterdam. Tijdens mijn studie heb 
ik mij vooral verdiept in de es-

thetische tandheelkunde en dan 
vooral het verfraaien van het 
gebit met witte vulmaterialen. 
Naast Mondzorg Uitgeest ben 
ik ook werkzaam in een ande-
re tandartspraktijk.” Persoonlijke 
aandacht en het behoud van een 
gezond gebit staat bij Samantha 
altijd voorop. “Preventie vind ik 
daarom ook erg belangrijk, voor-
al bij kinderen.”
Een afspraak maken kan via tel.: 
0251-316645 of mail naar info@
mondzorguitgeest.nl.

de winkel bevinden zich tal van 
mooie antieke en moderne door 
Bob verzamelde klokken zoals 
onder meer een Friese stoeltjes-
klok uit 1810 met een beweeg-
baar scheepsmechanisme en 
een 175 jaar oude Friese staart-
klok met een bruidskrans en 
wekkerwerk.. Alleszins de moei-
te waard die eens te bekijken. 

Bijzondere klokken te koop
Maar er zijn ook staande horlo-
ges, Franse comtoises met een 
vouwslinger, harp- of bloem-
slinger van messing, regula-
teurs, gewone pendules, West-
minsterklokken en Zaanse klok-
ken: alle voor de verkoop. Bo-
vendien verkoopt hij sieraden en 
heeft hij een mooie collectie hor-
loges, waaronder professionele 
duikhorloges. Zondag en maan-
dag gesloten. Overige dagen ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur, 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het adres is Kerkweg 30 te Lim-
men. tel.: 072-505 4377. 
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Hondenbezitters dupe 
van weer of van de raad? 
In dezelfde raadsvergadering waarin de hondenbelasting werd verhoogd 
met het doel de hondenbezitters samen 20.000 euro extra te laten beta-
len, besloot de gemeenteraad om hondenbezitters in de maanden april 
en oktober nagenoeg volledig te bannen van het strand. Op de tijden dat 
honden wel op het strand zouden mogen is het namelijk in die maanden 
nog of al donker. Ik verwachtte een gedegen onderbouwing van het 
raadsbesluit, maar dat viel tegen. In de gemeentelijke stukken staat dat 
de aanleiding is dat het in oktober vaak mooi weer is (!) en dat voorrang 
wordt gegeven aan zonnebaders en zwemmers.
Ik heb de raad in een brief laten weten, dat het besluit negatieve effecten 
heeft die waarschijnlijk niet zijn voorzien (nagenoeg totaalverbod) en dat 
onvoldoende rekening is gehouden met de opmerkelijke verschillen die 
hierdoor zijn ontstaan met de buurgemeenten. Voor inwoners en bezoe-
kers van dit kustgebied is hierdoor een heel vreemde situatie ontstaan. 
Als ik op 1 oktober namelijk vanaf Egmond of Heemskerk het strand was 
opgegaan om richting Castricum te lopen, dan had dat wel gemogen. Ik 
was alleen in overtreding geweest zodra ik op het strand van Castricum 
was beland (waar overigens en uiteraard geen gemeentebordjes staan). 
Mijn verzoek is het huidige beleid nog dit jaar te evalueren en begin 
2013 het beleid van de kustgemeenten beter op elkaar af te stemmen. 
In mijn brief aan de raad stel ik voor om opnieuw uit te gaan van de 
periode 1 mei tot 1 oktober en dan niet met honden en/of paarden op 
het strand tussen 09.00 en 19.00 uur. De inhoudelijke argumenten die de 
gemeente Bergen op basis van feiten heeft gebruikt om het beleid vast 
te stellen bieden daarvoor voldoende houvast. Enkele citaten daaruit: 
“het los laten lopen van honden op de stranden gebeurt al jaren zonder 
noemenswaardige problemen” en “in de praktijk blijkt dat de meeste 
hondenbezitters genoeg verantwoordelijkheidsbesef hebben”.
Ik las op de gemeentelijke website, dat het voorstel is om mijn brief 
voor kennisgeving aan te nemen, maar ik hoop namens alle honden (en 
paarden-)bezitters dat de raad mijn reactie serieus neemt. Tot slot ben ik 
benieuwd of de gemeente Castricum ook het bezoek van het parkeer-
terrein evalueert. Zo ja, dan zal blijken, dat zeer veel bezoekers omkeren 
of nooit meer terugkomen als zij merken dat het hele jaar door het volle 
pond moet worden betaald, ook al zou je maar een uurtje op het strand 
willen zijn.
Bert Visser, Castricum.  

Ongastvrij strand
Ik heb een opmerking over het strandbeleid Bakkum. Anderen en ik 
blijven het een van de meest ongastvrij stranden van Nederland vinden. 
Waarom vinden behoorlijk wat inwoners uit Castricum en omgeving het 
ongastvrij en gaan zij, ook zonder honden, naar de andere badplaatsen? 
Burgers, honden en paardrijders worden gepakt door twee maanden 
af te snoepen van een jaar. In de zomer is het geen doen om naar het 
strand te gaan, vanwege de absurd hoge parkeergelden, waar in te-
genstelling tot de beloften niets aan wordt gedaan. De belastingbetaler, 
hondenbezitter, paardrijder, ouderen die geen parkeervergunning heb-
ben, zijn in de ban zijn gedaan door deze gemeenteraad. 
Marianne Jansen-Martens, Castricum. (Ingekort door de redactie).

Renze Koenes terug in Castricum

Nieuwe expositie bij galerie 
en grafisch atelier Sopit

Castricum - Van 21 oktober tot 
en met 2 december is in Gale-
rie Sopit werk te zien van de 
schilder en graficus Renze Koe-
nes uit Deventer. Renze is van 
oorsprong Castricummer en in 
1982 naar Kampen vertrokken 
om daar illustratieve vormge-
ving aan de Hogeschool voor de 
Kunsten te studeren. Sindsdien 
houdt hij zich bezig met vrij te-
kenen, schilderen en het  maken 
van grafiek. Met liefde verbeeldt 
Koenes in verschillende tech-

aties worden ook wel gestolde 
emoties genoemd. Inez heeft les 
gehad van Karel Gomes en geeft 
al jaren les aan leerlingen in haar 
atelier.
Op zondagmiddag 21 oktober 
kunnen bezoekers van Gale-

Bakkerij strijdt tegen kanker 
met afwisselend programma
Castricum - Op 21 oktober 
wordt vanaf 14.00 uur in De Bak-
kerij geld ingezameld voor het 
Koningin Wilhelmina Fonds om 
te helpen bij de bestrijding van 
kanker. Kunstenaar Thijs van 
Diepen beschildert een muur 
met als thema ‘Meeleven’. 

Die namen kunnen ter plekke 
door het publiek worden door-
gegeven aan Thijs. Lia Kooijman 
van de Stichting Hart voor Borst-
kanker is van de partij. Zij maakt 
en verkoopt kunst en sieraden 
waarvan de volledige opbrengst 
naar het KWF gaat. Jeff Heijne 

speelt vanaf 16.00 uur gitaar. Een 
gastspreker van het KWF vertelt 
om 18.00 uur iets over de bestrij-
ding van de ziekte en het werk 
van het KWF in het algemeen. Er 
zijn hapjes van Sjors Bakker en 
wie een Hertog drinkt steunt au-
tomatisch het KWF. Vanaf 20.00 
uur treedt Drie op met een spe-
ciaal nummer dat gemaakt is op 
en over deze speciale dag. 
Daarna neemt een dj de mu-
ziek weer over tot 22.00 uur als 
de Twijfelbrigade optreedt. De 
entree is 2,50 euro en het be-
drag wordt overgemaakt naar 
het KWF. 

nieken alledaagse onderwer-
pen, waarbij hij de suggestie van 
ruimte en stofuitdrukking onder-
geschikt maakt aan een tame-
lijk onverwacht spel van vlakke 
vormen, patronen, contrasten en 
kleur. Naast het schilderen met 
gouache en olieverf heeft Koe-
nes zich gespecialiseerd in de 
zeefdruktechniek.
Inez Warnaar maakt beelden die 
zij opbouwt met klei en daarna 
giet in brons. De afwerking in de 
gieterij verzorgt zij zelf. Haar cre-

rie Sopit vanaf 15.00 uur genie-
ten van een optreden van de mu-
ziekgroep ‘Het Mag Geen Naam 
Hebben’. Het repertoire bestaat 
uit lichte muziek uit de jaren 60, 
Zuid-Amerikaans, Iers, Frans, 
Italiaans, Spaans, Portugees en 
standaards van alle tijden. In-
strumenten zijn gitaren, ban-
jo, accordeon, viool en melodi-
ca en Theo zingt. Galerie en gra-
fisch atelier Sopit is elke zondag 
open van 13.00 tot 17.00 uur en 
te vinden op de Anna Paulowna-
straat 22 in Castricum. De entree 
is gratis. 

Natuurlijk natuur; Gezien exposeert
Castricum - Schilderijen van 
Gezien van de Riet uit Castricum 
zijn te zien in de expositie ‘Na-
tuurlijk natuur’ in Galerie Stap-
horsius in Westzaan tot 26 de-
cember. Gezien schildert graag 
het landschap van de duinen, 
vooral bomen, herfst, sneeuw en 
ook de zee met wolkpartijen. Er 
is een mooie catalogus van de 
expositie waarin werk van alle 
deelnemende kunstenaars is op-
genomen voorzien van een kor-
te tekst. Gezien vertelt dat de na-
tuur haar altijd weer naar buiten 
lokt. Zij vindt daar de inspireren-
de krachten voor haar schilde-

rijen en pasteltekeningen. “De 
zon maakt van een blaadje een 
lampion, sneeuw doet de duinen 
blinken, bomen reiken naar de 
hemel. Schoonheid fluistert: te-
ken mij, schilder mij.” 
Ze werkt vaak met een onder-
schildering in temperaverf. Naast 
de natuur is ook de mens haar 
onderwerp. ‘Natuurlijk natuur’ 
toont veel schilderijen met die-
ren. Iedereen die van natuur en 
kunst houdt zal genieten van de-
ze tentoonstelling. Het bestand 
van de brochure is te vinden 
op www.staphorsius.nl. Zie ook 
www.gezienvanderiet.nl. 

Akersloot/Uitgeest- Het Oecu-
menisch Beraad organiseert een 
uitje op dinsdag 23 oktober. Het 
doel is Enkhuizen om daar een 
rondgang onder leiding van een 
gids te maken en twee oude ker-
ken te bezoeken. 
Deelnemers gaan samen met de 
trein, er wordt samen koffie ge-

Oecumenisch uitje 
naar Enkhuizen Castricum - Als voorbereiding 

op de eerste heilige communie 
wordt op donderdag 1 novem-
ber vanaf 20.00 uur een informa-
tieavond gehouden voor belang-
stellenden in het parochiehuis 
naast de Pancratiuskerk, Dorps-
straat 113. 
De inschrijving sluit op 25 no-
vember en de communiedatum 
is zondag 21 april. 

Communiedronken en samen geluncht. Sa-
men doen is dan ook het thema 
van dit uitstapje. 

Voor de uitvoering van de mu-
sical Esther wordt ondertussen 
druk geoefend om de week op 
de vrijdagavond. De uitvoering is 
gepland op zaterdag en zondag 
13 en 14 april. 
Meer informatie via gerard-
berghuis@tele2.nl of tel.: 0251-
313750.
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Heemskerk - In Heemskerk is 
een groep dames van het Woon-
zorgcentrum Westerheem geïn-
spireerd geraakt door de knitten-
campagne. Via een medewerk-
ster met een warm hart voor die-
ren heeft de handarbeidgroep de 
breipennen laten tikken voor de 
Dierenbescherming Noord-Hol-
land Noord (NHN). Op woens-
dagen komen zij bijeen om sa-
men te breien. Gezamenlijk heb-
ben zij maar liefst 30 kleine kat-
jes gebreid. De Dierenbescher-
ming NHN heeft de dertig knit-
tens in Heemskerk opgehaald.
De Dierenbescherming NHN is 

sinds mei 2012 begonnen met 
een fondsenwervende campag-
ne. Hierin worden dierenvrien-
den aangespoord om k(n)ittens 
te breien. Inmiddels zijn er al ze-
ker 600 knittens langs gebracht 
of opgestuurd. Met alle gebreide 
knittens wil de Dierenbescher-
ming aandacht vragen voor de 
honderden kittens die zij jaarlijks 
opvangen, steriliseren en her-
plaatsen in de dierenopvangcen-
tra. Dit gaat niet vanzelf en kost 
veel moeite, tijd en geld.
Meer informatie over de knit-
tencampagne is te vinden op de 
website www.knitten.nl

Gebreide katjes voor 
Dierenbescherming

Heemskerk – Een 15-jari-
ge Heemskerker is donderdag-
avond aangehouden omdat hij 
ervan verdacht wordt betrok-
ken te zijn geweest bij een val 
van een 62-jarige Heemskerk-
se fietsster die daarbij zwaar ge-
wond raakte. De 62-jarige vrouw 
fietste donderdagmiddag om-
streeks 15.20 uur op het fietspad 
van de Rijksstraatweg toen zij 
een groepje jongens wilde pas-
seren. Toen de vrouw de groep 
passeerde raakte zij door één 
van de jongens ten val en viel te-
gen een boom. Het slachtoffer is 

in kritieke toestand naar een zie-
kenhuis vervoerd. De groep jon-
gens was na het ongeval door-
gefietst. De politie stelde een on-
derzoek in naar het groepje jon-
gens. Één van hen, de 15-jarige 
Heemskerker, meldde zich don-
derdagavond in het politiebu-
reau. Zijn betrokkenheid wordt 
onderzocht. 
De politie is op zoek naar de an-
dere jongens en getuigen die 
zich nog niet gemeld hebben 
bij de politie. Zij kunnen contact 
opnemen met de politie in Be-
verwijk via 0900-8844.

Politie zoekt getuigen
Fietsster zwaar gewond

Aanrijdingen door 
aquaplaning op wegen
IJmond - De politie is de laat-
ste dagen regelmatig bij aan-
rijdingen geroepen op de A9 
waar bleek dat automobilis-
ten de controle over hun voer-
tuig kwijt waren geraakt, als ge-
volg van hevige regenval. Ho-
ge snelheid en veel water op de 
weg kan aquaplaning veroorza-
ken. Bij aquaplaning is het ban-
denprofiel niet meer in staat om 
de grote toevoer van water over 
de loopvlak van de band af te 
voeren. 

De politie geeft tips ter voorko-
ming van aquaplaning:
•verlaag bij hevige regenval uw 
rijsnelheid
•zorg dat uw banden in goede 
conditie zijn (profieldiepte mini-
maal 4 mm)
•rij extra voorzichtig op de rech-
terrijbaan: hier zijn vaak diepe 
sporen en staat veel water
•in noodsituaties: koppelingspe-
daal intrappen, niet remmen en 
geen snelle stuurbewegingen 
maken.

Nieuwe scholencompetitie met 
radiografisch bestuurbare auto’s

IJmond - Het Jongeren en Tech-
nologie Netwerk (Jet-Net) en Ta-
ta Steel hebben de Jet-Net En-
terprise Cup gelanceerd. In deze 
competitie rijden teams van ver-
schillende scholen met zeer ge-
avanceerde, elektrisch aange-
dreven, radiografisch bestuurba-
re modelauto’s tegen elkaar. De 
competitie op gebied van duur-
zame mobiliteit is opgezet om 
scholieren uit te dagen met we-
tenschappelijk, praktisch en ei-
gentijds lesmateriaal en enthou-

siast te krijgen voor vervolgstu-
dies in de wetenschap en tech-
niek. De Jet-Net Enterprise Cup 
is een nieuwe raceklasse van de 
Tata Steel RC Cup, een competi-
tie tussen basisscholen en scho-
len in het voortgezet onderwijs 
die door stichting Techno Chal-
lenge wordt georganiseerd. De 
Jet Net Enterprise Cup onder-
scheidt zich van de andere klas-
se door het niveau van de auto-
techniek en de deelnemers. 
In de Enterprise Cup rijden al-

leen bovenbouw leerlingen van 
het VWO die bewust gekozen 
hebben voor een bètaprofiel. De 
auto waarmee zij rijden is de Co-
bra GTe van het merk Serpent. 
De auto wordt als bouwpakket in 
bruikleen gegeven aan de deel-
nemende scholen door stichting 
Techno Challenge. De Cobra GT 
is een  4-wiel aangedreven  mo-
del racewagen met electro-aan-
drijving, met een topsnelheid van 
80 km/h. De Cobra GT is voor-
zien van 3 differentiëlen, onaf-
hankelijke wielophanging, olie-
gevulde en volledig instelba-
re  schokbrekers en stabilisato-
ren, Het racechassis is volledig 
instelbaar. De auto moet via een 
laptop worden afgesteld voor de 
beste wegligging, net zoals in de 
Formule 1. 

Jet-Net directeur Gerard Jacobs 
heeft de modelauto’s uitgereikt 
aan scholieren van Het Hageveld 
(school voor hoogbegaafden uit 
Heemstede), Tabor Oscar Rome-
ro (Hoorn), Kennemer College 
(Beverwijk), Het Huygens (Heer-
hugowaard), Felisenum (Velsen-
Zuid) en het Bonhoeffer Colle-
ge (Castricum). Na de uitreiking 
gaf wereldkampioen modelau-
to-racen Michael Salven een de-
monstratie met de Serpent Co-
bra GTe.

De overhandiging van de modelauto’s door Gerard Jacobs, directeur 
Jet-Net

Heemskerk - De brandweer 
van Heemskerk is dinsdagoch-
tend op verzoek van de ambu-
lancedienst naar de Jan van 
Kuikweg gegaan. Aldaar is op 
hun verzoek een dame met be-
hulp van de ladderwagen naar 
beneden gebracht. Daarna is de 
vrouw met de ambulance ver-
voerd naar het ziekenhuis. 

Brandweer 
helpt patiënt 

Geen inrichting monument 
Oud-Haerlem in Assumburg
Heemskerk - Het college heeft 
besloten om het monument 
Oud-Haerlem in park Assum-
burg niet in te richten. In de ont-
wikkeling van park Assumburg 
was opgenomen om het deel 
van Oud-Haerlem dat als rijks-
monument is aangewezen, zicht-
baar te maken. Dit zou worden 
gedaan door het laten vollopen 
van de oude, bestaande grach-
tenstructuur en het plaatsen van 
een uitkijktoren.

Na overleg met de provincie 
heeft het college besloten om dit 
te laten vervallen. De eisen van-
uit de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed (RCE) zijn dermate 
zwaar dat er archeologische op-
gravingen dienen plaats te vin-
den. De kosten daarvan zullen 
het aanwezige inrichtingsbud-
get voor dit deel ver overtref-
fen. Daarnaast dient de vergun-
ningsprocedure nog door het rijk 

opgestart te worden en kan dit 
lang duren, zeker wanneer er 
bezwaar wordt gemaakt. Daar-
mee kan het plan niet binnen de 
afgesproken termijn met de pro-
vincie worden afgerond. Op het 
gemeentelijk deel van deze loca-
tie (voormalig crossterrein langs 
de Zuidermaatweg) voorziet het 
inrichtingsplan in het graven van 
noodzakelijke waterbergingen 
langs de Zuidermaatweg, het 
aanbrengen van bomen en bos-
schages, de aanleg van een pad-
denpoel en het behoud van de 
daar aangetroffen rietorchidee-
en. Dit wordt wel uitgevoerd. 

Voorafgaand aan het graven van 
de waterpartijen op het gemeen-
telijk deel vindt opgravend ar-
cheologisch onderzoek plaats. 
Doel hiervan is het veilig stellen 
en documenteren van de arche-
ologische waarden binnen dit 
gebied.

Heemskerk - Een briljant plas-
tisch chirurg, vindt een synthe-
tische huid uit die niet te be-
schadigen valt. Hij gebruikt een 
mysterieuze vrouw als proefko-
nijn voor zijn experimenten. De-
ze film is losjes gebaseerd op het 
boek Tarantula van Thierry Jon-
quet. Pedro Almodóvar las het 
boek tien jaar voordat hij deze 
film maakte.
Zondag 21 oktober draait de film 
om 20.00 uur in het filmhuis van  
Cultureel Centrum de Cirkel, Cir-
kel 1 Heemskerk. Reserveren 
kan via internet www.filmhuis-
heemskerk.nl of telefonisch via 
087-8713099.

La piel que 
habito in 
het Filmhuis

Heemskerk - Zaterdag 27 okto-
ber wordt in de Jansheeren aan 
het Maltezerplein 1, een hobby-/
rommelmarkt, met zelfgemaakt 
artikelen, tweedehands spullen, 

Rommelmarkt in de Jansheeren
antiek, kleding, enzovoort, ge-
houden. De markt is van 10.00 
tot 15.00 uur. Voor meer info en 
huren van een standplaats: rom-
melhobbymarkt@ziggo.nl
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Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van de volleyballers van 
Voluit ziet er als volgt uit:

Woensdag 17 oktober:
Ardea HS 2 - Voluit HS 1 21:00

The Setfighters DS 5 - Voluit DS 
3 21:15

Zaterdag 20 oktober:
Voluit XC 1 - GSV Heemstede XC 
1 09:30.

Zaterdag 20 oktober pupillen:
Uitgeest D1-Reiger Boys D1 11:30
Uitgeest D2-KSV D2 10:00
Uitgeest D3-Koedijk D2 11:00
HSV D5-Uitgeest D4 12:30
Uitgeest D5-Reiger Boys D8 11:30
KSV D7-Uitgeest D6 11:30
Uitgeest D7-KSV D6 13:00
Kolping Boys E4-Uitgeest E2 09:00
Uitgeest E3-Sporting Krommenie E2 10:15
Vrone E4-Uitgeest E4 08:45
HSV E5-Uitgeest E5 10:30
Uitgeest E6-Meervogels 31 E4 11:30
Jong Holland E7-Uitgeest E7 10:00
Kolping Boys E13-Uitgeest E8 11:30
Uitgeest E9-HSV E9 11:30
Uitgeest E10-Kolping Boys E16 10:15
Uitgeest F1-Helder Den FC F2 09:00
Uitgeest F2-Kolping Boys F2 10:15
Foresters de F5-Uitgeest F3 09:00
Uitgeest F5-Uitgeest F4 09:00
Jong Hercules F1-Uitgeest F6 08:30
Uitgeest F7-Foresters de F7 10:15
LSVV F8-Uitgeest F8 09:00
Uitgeest F9-Reiger Boys F13 09:00
Junioren:
Uitgeest B2-KFC B2 13:00
Uitgeest B3-HSV B3 14:30
Helder Den FC B3-Uitgeest B4 14:45

Kleine Sluis B2-Uitgeest B5 14:30
Hercules Zaandam C1-FC Uitgeest C1 11:00
Foresters de C2-Uitgeest C2 13:00
Uitgeest C3-Vitesse 22 C2 13:00
Uitgeest C4-SVW 27 C5 14:30
HSV C5-Uitgeest C5 14:30
G-team:
Uitgeest JG1-Only Friends JG2G 11:30
Meisjes: 
Uitgeest MC1-Dynamo MC1 13:00
Uitgeest MC2-Jong Holland MC1 10:15
Rijp (de) MD2-Uitgeest MD1 12:15
Reiger Boys MD1-Uitgeest MD2 09:00
Uitgeest ME1-Purmerend ME1 09:00

Zondag 21 oktober senioren: 
Vrone 4-Uitgeest 4 12:00
Victoria O 4-Uitgeest 5 12:30
Junioren: 
SVW 27 A2-Uitgeest A1 14:00
Uitgeest A2-SRC A2 13:30
Zouaven De A3-Uitgeest A3 14:30
Meisjes:
Uitgeest MA1-Andijk MA1 13:30
Dames:
Kwiek 78 VR1-Uitgeest VR1 16:00

FC Uitgeest ‘effe niet’!
Uitgeest - Dat de plaatselijke FC 
het op bepaalde momenten in 
de eerste klasse zwaar zou krij-
gen was op voorhand niet moei-
lijk te voorspellen. Wanneer dat 
zou zijn bleek gelukkig niet zo 
eenvoudig te bedenken omdat 
best aardig werd gepresteerd. 
Alleen in de uitwedstrijd tegen 
De Dijk werd tot vandaag tegen 
een zeperd aangelopen. Afgelo-
pen zondag uit bij Hoogland was 
het voor de tweede keer raak. 
Een stevige 5-1 nederlaag en 
daar was op basis van effectivi-
teit niets op af te dingen. FC Uit-
geest moet daar verder niet al te 
moeilijk over doen en bedenken 
‘volgende keer beter’ want zo 
gaat dat vast ook zijn. 
FC Uitgeest reisde zwaar gehan-
dicapt af naar Amersfoort voor 
de wedstrijd tegen Hoogland. 
Om uiteenlopende redenen wa-
ren Joost de Jong, Sander van 
den Helder, Michael Kristel, Kick 
Smit, en Stefan Winter niet be-
schikbaar. De reden van afwe-
zigheid bij de laatste is mij wat 

duister maar absoluut jammer. 
Misschien dat iemand eens met 
hem kan praten zodat hij mo-
gelijk weer gewoon lekker gaat 
“ballen”.
Het begin van de wedstrijd was 
nog alleszins redelijk voor de 
FCU. Er waren een paar klei-
ne kansjes maar tegen de ver-
houding in was het toch Hoog-
land dat scoorde. Zwak verdedi-
gen werd tot twee maal aan toe 
genadeloos afgestraft door de 
ploeg uit Amersfoort. Zo stond er 
na 30 minuten 2-0 op het score-
bord. FC Uitgeest herstelde zich 
enigszins wat leidde tot kansjes 
voor Sven de Wit en Bart Me-
ijland. Helaas bleef de aanslui-
tingstreffer achterwege.
Direct na rust lukte dat wel. Een 
vrije trap van Sonny ten Hoope in 
de 50e minuut verdween achter 
de keeper van Hoogland. 2-1 FC 
Uitgeest begon er weer in te ge-
loven en waarom ook niet want 
al eerder waren er huzarenstuk-
jes uitgehaald bij DEM en Blauw 
Wit. Die hoop werd echter al 

snel de grond ingeboord. Een 
dubieus gegeven vrije trap aan 
Hoogland werd op fraaie wijze 
tot treffer gepromoveerd. 3-1. 
FC Uitgeest bleef manmoedig 
proberen de achterstand te ver-
kleinen, want zoals het hele sei-
zoen al valt er op de inzet van 
de mannen niets aan te merken, 
maar liep daarmee ook in het 
“mes” van Hoogland. Twee ge-
vaarlijke counters zorgden uit-
eindelijk voor een ietwat geflat-
teerde eindstand van 5-1. 
Zondag was ‘effe niet’. Volgende 
week is de ploeg vrij en dat geeft 
de kans aan een aantal spelers 
om te herstellen. De week daar-
op komt DWV op bezoek. Gezien 
de stand op de ranglijst van bei-
de teams kunnen er goede za-
ken worden gedaan. Laat het 
dan maar ‘effe wel’ zijn.

FC Uitgeest: Schröder, Idema 
(Hollenberg), Groen, Meijland, 
Out, de Wit (Putter), Koedijk, ten 
Hoope, Groot (van Dessel), Mo-
lenaar, van Boxtel. 

Tafeltennisnieuws

Ruud Pel speelt een 
hoofdrol tegen koploper
Uitgeest - Het is niet velen ge-
geven als nieuwkomer in een 
klasse de koploper er flink van 
langs te geven. Dat lukte tafel-
tennisser Ruud Pel deze week 
wel. Wonderbaarlijk rustig over-
klaste hij de drie Amsterdam-
mers van MEO. Zijn medespe-
lers van TTVU, Henk Pel en Ro-
ger Schuddeboom konden hun 
ogen niet geloven, want van hen 
kon alleen laatstgenoemde één 
overwinning op zijn naam schrij-
ven. 
Team 1 behaalde weer een fikse 
overwinning, inmiddels een han-
delsmerk van het favoriete team 
voor de titel. Deze keer was het 
Patrick Schuddeboom, die fout-
loos opereerde, hoewel hij enke-
le keren diep moest gaan. Henk 
Spoelstra en Victor Tchernov 
struikelden ieder over de ver-
uit beste man van Flits uit Zaan-
dam. Vooral de afstraffing in drie 

games, die Spoelstra onderging, 
viel hem zwaar. 
Nootwheer 10 was deze keer 
de kwelgeest van het derde Uit-
geestteam. Na een 6-0 achter-
stand kon eindelijk door Nico 
Baltus een eerste punt worden 
binnengehaald. Een half uur la-
ter deed Dennis Janssen dit nog 
eens over, maar Marcel Couwen-
berg moest driemaal zijn tegen-
stander feliciteren. Een 8-2 ver-
lies was het resultaat.

Ook een 8-2 verlies kreeg het 
vierde team te verduren. Het was 
dat Patrick Rasch een goede 
avond had met twee prachtige 
overwinningen, anders was het 
verlies ultiem geweest. Huib van 
Leeuwen en Eugenie Rasch wer-
den door de ervaren Purmeren-
ders compleet van tafel geveegd. 
Beide spelers werd niet één ga-
mewinst gegund. 

Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - U kent het beeld: de 
voetballer scoort en rent ver-
volgens, uitzinnig van vreug-
de, achter het doel langs, trekt 
zijn shirtje over het hoofd, zich 
niet druk makend om de obli-
gate gele kaart, en wordt daar-
na bedolven door zijn compa-
nen. Bij bridge, ook hier gaat het 
om ‘beter-zijn’, ‘winnen’, ‘sco-
ren’, gedraagt men zich door-
gaans stoïcijnser. Na afloop van 
een spel wordt het resultaat door 
de Noord-speler ingevoerd in de 
Bridgemate, een kastje dat in 
verbinding staat met een com-
puter. Speler Oost controleert en 
bevestigt de score, waarna de 
computer aan zet is. Deze komt 
binnen een paar seconden te-
rug met het resultaat dat spe-
ler Oost voorleest aan de ande-
re disgenoten. Het lijkt een ta-
melijk instrumentele handeling, 
even een uitslag voorlezen, maar 
daar zit toch iets meer aan vast. 
Heeft het Oost-West-paar name-
lijk goed gescoord, laten we zeg-
gen een procent of 60 of hoger, 
of zelfs een top van 100% , dan 
heeft Oost de stoïcijnse plicht 
om tamelijk neutraal de tegen-
partij te vertellen dat hun score 

minder dan 40% is, of minder, of 
zelfs een nul! En dan is het toch 
wel heel lastig om de natuurlijke 
drang om de mondhoeken om-
hoog te krullen te onderdrukken.
Maar heeft het Oost-West-paar 
slecht gescoord dan mag Oost 
zijn frustratie niet laten door-
klinken (de mondhoeken om-
laag is bijna niet te voorkomen) 
in het oplezen van het gunstige 
resultaat van de tegenstander. 
Een bijzonder geval van de laat-
ste situatie deed zich de afgelo-
pen woensdagavond voor: In het 
laatste spel van de avond, het 
bieden leidde via het scherp van 
de snede naar een onmaakbaar 
contract voor Noord-Zuid, speel-
de Oost zonder de tijd te nemen 
om echt goed na te denken (we 
noemen dat:tamelijk dom) in de 
dubbelrenonce, waarna het con-
tract alsnog gemaakt werd. Het 
oplezen van de uitslag voelt in 
zo’n situatie bijna masochistisch 
aan, alsof de voetballer die in ei-
gen doel schiet, gevraagd wordt 
om het nog een keertje over te 
doen, zodat we het met zijn al-
len écht geloven. Laten we het 
er maar op houden dat van een 
dergelijke actie een grote vor-

mende invloed uitgaat.
Hieronder ziet u de bridgers die 
meestal stoïcijns hun goede sco-
re konden aanhoren.

A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-
Eric Molenaar 65,00 %, 2 Henk 
Groen-Herman van Sambeek 
58,75 %, 3 Tiny ten Hoeve-Aad 
Wijte 56,67 %.
B-lijn: 1 Nellie Modderman-Ma-
rian de Vries 62,50 %, 2 Wim de 
Wildt-Ed de Ruyter 59,17 %, 3 
Cees Davidson-Frank Rentenaar 
58,33 %.
C-lijn: 1 Annie Bleeker-Ina 
Woerden 65,00 %, 2 Ans Andrin-
ga-Ria de Wildt 60,42 %, 3 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
58,33 %.
D-lijn: 1 Joke Jacobs-Jeanne 
Admiraal 61,25 %, 2 Toos Schalk-
Jaap Schalk 58,33 %, 3/4 Guur-
tje Brakenhoff-Ton Brakenhoff 
53,75 %, 3/4 Ger van Andel-Rob 
de Neef 53,75 %.
E-lijn: 1 Jan Aben-Annie Nijman 
60,94 %, 2 Tineke de Groot-Con-
stance Dirks 59,38 %, 3/4 Hans 
Bruinsma-Loes Apeldoorn 57,81 
%, 3/4 Tineke Ruys-Riny van Wijk 
57,81 %. 

Speelschema jeugd MHCU

Herfststukjes maken
Uitgeest - Woensdag 24 okto-
ber kan iedereen die het leuk 
vindt herfststukjes komen ma-
ken in speeltuin Kindervreugd. 
De middag bij Kindervreugd be-
gint om 14.00 uur. Mochten kin-
deren zelf leuke dingetjes, zoals 
kastanjes of dennenappels heb-
ben, dan mogen ze die natuurlijk 
meenemen. Voor overig materi-
aal wordt gezorgd. Kinderen van 

4 tot 6 jaar graag onder begelei-
ding van een volwassene. Leden 
van de vereniging kunnen gratis 
aan deze activiteit meedoen, aan 
niet-leden wordt een kleine bij-
drage van 1 euro gevraagd.

Voor informatie kunt u terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl 
of stuur een e-mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.




