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Feestelijke opening 
speelterrein Waldijk
Uitgeest - Op 25 oktober om 
13.00 uur wordt het speelter-
rein van Assum op een feeste-
lijke wijze geopend. Wat er alle-
maal tijdens deze opening gaat 
gebeuren is nog geheim. Zeker 
is dat het in ieder geval een ope-
ning wordt om niet snel te ver-
geten. 
De afgelopen week is de Jeugd- 
en Jongerenraad langsgeweest 
op de Kornak en de Wissel voor 
een wedstrijd. Wie de leukste 
naam heeft verzonnen voor het 
speelterrein krijgt vier kaartjes 

voor de Efteling. Deze prijs wordt 
uitgereikt door burgemeester 
Baltus tijdens de opening. De lo-
catie van dit speelterrein is tus-
sen de Haverkamplaan en As-
sum. 
Eigenlijk stond de opening in het 
begin van deze zomervakantie 
gepland. Het speelparadijs had 
al zijn attributen al, maar door 
oponthoud van het gras dat niet 
wilde groeien werd het uitge-
steld tot oktober. De Jeugd- en 
Jongerenraad is al sinds maart 
bezig om de opening te realise-

ren. Het speelterrein is ingericht 
met met natuurlijke elementen. 
Met hout zijn verschillende at-
tributen gemaakt waar de kinde-
ren op kunnen klimmen, in- en 
op kunnen spelen en vanaf glij-
den. Verder is er nog een gras-
veld voor de speelattributen die 
kan dienen als voetbalveld.
Voor meer informatie over de 
Jeugd- en Jongerenraad: jjr@
jonguitgeest.nl of bezoek de vol-
gende vergadering op 3 novem-
ber om 20.00 uur in het gemeen-
tehuis. 

MHCU toont zich creatief
Uitgeest - Dat sommige teams 
van MHCU over de nodige crea-
tiviteit beschikken, mag wel blij-
ken uit de foto. De meiden B1 
doen mee aan een prijsvraag 
waarbij ze een zo origineel mo-
gelijke foto van hun team moe-
ten insturen. De hoofdprijs is een 

compleet nieuwe outfit. Na enig 
brainstormen kwamen zij op het 
idee om met recht levensecht de 
letters MHCU gevolgd door een 
uitroepteken uit te beelden. Het 
resultaat mag er zijn. Nu is het 
afwachten of zij met deze foto de 
hoofdprijs in de wacht zullen sle-

pen. MHCU nodigt met name de 
jongens van Uitgeest uit om eens 
te komen kijken bij wedstrijden 
of op de trainingen. 

Zij mogen eerst altijd vier keer 
meetrainen voor zij beslissen of 
ze lid willen worden.  

Tasjesdief
Uitgeest - Politieagenten hiel-
den vrijdag rond 4.55 uur een 
18-jarige Amsterdammer aan op 
de Westerwerf. Een 20-jarige Be-
verwijkse herkende het heng-

sel van haar kort daarvoor in een 
nabijgelegen horecagelegenheid 
gestolen handtas. 

Dat hing onder een jas uit die 
door de verdachte in zijn hand 
gedragen werd. Hij is voor nader 
onderzoek ingesloten. 

Getuigen gezocht overval
Heemskerk - Maandagmorgen 
rond 6.30 uur is de C1000 su-
permarkt aan de Dr. Prinsenga-
lerij overvallen door gewapen-
de mannen. De overvallers zijn 
de supermarkt binnengedrongen 
en hebben het aanwezige perso-
neel bedreigd met hun wapens. 

Ook hebben ze personeelsleden 
geslagen en geschopt. Ze heb-
ben wat geld buitgemaakt en zijn 
daarmee gevlucht. De politie stelt 
een onderzoek in en vraagt mo-
gelijk getuigen van de overval 
contact op te nemen met de poli-
tie in Beverwijk, tel. 0900-8844.  
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 25 oktober 18.30 uur: Woord- 
en communiedienst m.m.v. da-
meskoor Bethlehem. Voorganger 
pastor G. Huisman.
Zo. 26 oktober 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger kapelaan Kale-
ab. Door de week zijn de vierin-
gen op dinsdag- en donderdag-
morgen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 25 oktober 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Zo. 26 oktober 11.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Cantare. 
Voorganger kapelaan Kaleab. 
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 26 oktober Dorpskerk 10.00 
uur: gesloten. 
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
M. Beiler m.m.v. cantorij. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5 m/ether 
105 m). Liturgie beschikbaar via 
www.pgcastricum.nl.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 26 oktober 10.00 uur: Arjan 
van Doorn uit Heemskerk. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-

diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 26 oktober 10.00 uur: ds. An-
gelique Rijlaarsdam.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 26 oktober 10.00 uur: Ds. 
Blaauw. Gemeentedag.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 25 oktober 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met spontaan koor. 
Voorganger oud vicaris G. Geu-
kers.
Zo. 26 oktober 10.00 uur: Woord- 
en communieviering met ge-
mengd koor. Voorganger pastor 
J. Olling.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 25 oktober 19.00 uur: Com-
munieviering met cantor. Voor-
ganger mw. Y. van Stiphout.
Zo. 26 oktober 10.00 uur: Com-
munieviering met herenkoor. 
Voorganger pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 24 oktober 9.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 25 oktober 19.00 uur: Heden-
daagse viering.
Zo. 26 oktober 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo he-
ren.
19.00 uur: Marialof met rozen-
kransgebed.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
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Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Rommelmarkt voor kinder- 
boerderij ‘t Dierenduintje
Castricum - Op zaterdag 25 ok-
tober  van 11.00 tot 16.00 uur zal 
de jaarlijkse rommelmarkt van 
Stichting Kinderboerderij ’t Die-
renduintje weer plaatsvinden. 
Vanwege de onzekere weers-
omstandigheden zal de rommel-
markt dit jaar gehouden worden 
in gebouw de Eenhoorn in Bak-
kum .
Iedereen, jong en oud is wel-
kom om te komen snuffelen tus-
sen oude en nieuwe spullen, die 
verkocht worden voor een leuke 
prijs. De opbrengst van de ver-

koop is ten behoeve van de ver-
zorging van de dieren op ‘t Die-
renduintje. 
Er is onder andere speelgoed, 
kleding, gereedschap, huisraad, 
glaswerk, boeken en nog veel 
meer te koop. Diverse winke-
liers in Castricum hebben nieu-
we spulletjes gedoneerd voor de 
verkoop. 
De Eenhoorn bevindt zich aan de 
tweede Groenelaan achter de r.k. 
kerk van Bakkum.
Voor meer informatie kan men 
kijken op ww.dierenduintje.nl.

Vesper over Martin Luther 
King in de Dorpskerk

Castricum - “I have a dream 
today.” Dit zei Martin Luther 
King aan het einde van de mars 
op Washington in 1963. Zo’n 
250.000 betogers, blank en zwart 
door elkaar, namen deel aan de-
ze mars om hun vraag naar ras-
sengelijkheid kracht bij te zetten. 
Staande tegenover het stand-
beeld van president Lincoln, be-

vrijder van slaven in 1863, sprak 
dominee M.L. King, vierender-
tig jaar oud, de menigte moed 
in en hield haar voor om vol te 
houden.

Ook nu nog 45 jaar later is het 
thema van raciale ongelijkheid, 
uitsluiting van mensen op grond 
van hun ras, geloof of bezittin-
gen nog steeds actueel. Op 1 
november staat deze bijzondere 
mens centraal in het vesper van 
de Raad van Kerken. Deze ves-
per wordt muzikaal voorbereid 
door het liturgiekoor onder lei-
ding van J.J. Klinkert. Bezoekers 
kunnen ook meezingen. 
Op zaterdagmiddag 1 novem-
ber van 13.00 tot 16.30 uur zal 
de vesper worden ingestudeerd. 
Gastzangers zijn welkom. Men 
kan zich opgeven op het mail-
adres: lieddag@jjklinkert.nl.
Aansluitend aan de repetitie zal 
de vesper plaatsvinden van 17.00 
tot 17.45 uur.
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Programma 23 okt t/m 29 okt 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

CORSO CLASSIC
donderdag 20.00 uur 

zondag 15.00 uur
“Witness for the Prosecution”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 20.00 uur 

“Mamma Mia!”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur   
zondag,maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 
“Bride Flight”

donderdag 14.00 uur
vrijdag & zaterdag 14.00 & 19.00 uur
zondag 12.00 uur  woensdag 14.00 uur

“Het Huis Anubis”
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 15.00 uur
maandag & dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“Radeloos”
donderdag, vrijdag & 
zaterdag 14.00 uur 

zondag 12.00 uur woensdag 14.00 uur
“Sinterklaas en het Geheim

van het Grote Boek” 

Corso Classic presenteert:
Witness for the Prosecution
Castricum - Dit jaar gaat de 
Corso Bioscoop in samen-
werking met de Volksuniver-
siteit Castricum van start met 
de Corso Classic. 

Op donderdagavond 23 okto-
ber om 20.00 uur en zondag-
middag 26 oktober om 15.00 uur 
vertoont Corso-eigenaar Patrick 
Wentink als eerste de klassieker 
Witness for the Prosecution. Een 
film uit 1957 van Billy Wilder naar 
een stuk van Agatha Critie met 
als ster Marlene Dietrich. 
In november volgt Ascenseur 
Pour L’Echafaud, het meesterlij-
ke debuut van Louis Malle met 
als sensuele vamp Jeanne Mo-
reau en met onvergetelijke mu-

ziek van Miles Davis, ook uit 
1957. Een boeiende misdaadplot 
in nachtelijk Parijs met meerdere 
verhaallijnen. 
Bij voldoende belangstelling kan 
dit in februari en maart een ver-
volg krijgen. Op vertoon van de 
filmkaart krijgen de abonne-
menthouders van de VUcas-film 
korting bij deze voorstellingen. 
Via de website www.vucas.nl 
worden belangstellenden op de 
hoogte gehouden over de nieu-
we filmtitels en data. 

Aan de balie van Corso en op het 
kantoor van de Volksuniversiteit 
is een uitgebreide recensie van 
Witness for the Prosecution be-
schikbaar. 

Emigratieverhalen basis reality-toerisme
Schrijvers van emigratieboeken 
lokken toeristen naar noorderzon
Castricum - Onlangs publi-
ceerden de ex-Castricum-
mers Ben en Nicôle Heer-
land het tweede boek over 
hun emigratie naar Zweden. 
In het hoge noorden is het 
vervolg op Naar de noorder-
zon, het schrijversdebuut van 
het tweetal, dat in de zomer 
van 2007 verscheen. Naar de 
noorderzon bleek een schot 
in de roos want het werd bij 
Uitgeverij VanDorp Educatief 
in de categorie ervaringsver-
halen dé emigratiebestseller 
van het jaar 2007. 

Nicôle: “We ontkwamen er dus 
niet aan om dit succes een pas-
send vervolg te geven.” Stof om 
over te schrijven hebben Ben 
en Nicôle, die in het voorjaar 
van 2004 naar Lilla Laggåsen in 
Zweden emigreerden, meer dan 
genoeg. Hun nieuwe leefomge-
ving, diep in de Zweedse bossen, 
en hun avontuurlijke instelling 
staan daarvoor garant. Zo verha-
len ze over al hun bijzondere en 
soms ook hachelijke belevenis-
sen, en komen ook alle wetens-
waardigheden over het Zweedse 
plattelandsleven aan bod. De le-
zer komt er middels vlotgeschre-
ven en met humor en zelfspot 
doorspekte anekdotes achter 
dat het ‘nieuwe’ leven van de au-
teurs zelfs in de verste verte niet 
meer lijkt op het leven dat ze in 
Nederland gewend waren. Ben: 
“We hebben heel bewust niet al-
leen het uitzicht veranderd, maar 
ook ons leven.”
Nicôle: “We hebben ervoor ge-

kozen om op een open en eer-
lijke manier te schrijven over al-
les wat we meemaken. We hou-
den niets achter en stellen de za-
ken voor zoals ze zijn. Onze boe-
ken zijn zeer beslist geen emi-
gratiehandleiding, maar val-
len eerder in de categorie reali-
ty en vermaak. Wel geven we po-
tentiële emigranten middels on-
ze boeken een goede indruk van 
waar ze zoal mee te maken kun-
nen krijgen.”

Ben en Nicôle zijn er inmiddels 
achter wat ze met hun boeken 
teweegbrengen. Nicôle: “Re-
gelmatig hebben we te maken 
met reality-toerisme. Mensen 
die onze boeken hebben gele-
zen nemen ze mee op vakantie 
en komen dan bij ons huis kij-
ken hoe het er in het echt uitziet. 
Op de meest onverwachte plaat-
sen worden we door wildvreem-
de Nederlandse toeristen aange-
sproken die ‘alles’ van ons we-
ten en oprecht blij zijn om ons te 
zien. Ze zijn vaak nieuwsgierig 
naar waar bepaalde gebeurte-
nissen uit onze verhalen hebben 
plaatsgevonden zodat ze deze 
plekken ook zelf kunnen bezoe-
ken. Die aandacht is over het al-
gemeen wel leuk, maar komt na-
tuurlijk niet altijd even gelegen.”
Inmiddels wonen Ben en Nicôle 
drie en een half jaar in Zweden 
en hebben ze het er nog steeds 
geweldig naar hun zin. Op de 
website www.lilla-laggasen.kan 
men onder andere een dage-
lijkse weblog en veel fotomate-
riaal zien.

Sinterklaas en het geheim 
van het Grote Boek

De valse Dr. Brein grijpt haar 
kans om een gemeen plan uit te 
voeren als Sinterklaas in het zie-
kenhuis terecht komt. 
Samen met haar handlangers 
probeert ze het geld voor de sin-
terklaascadeautjes in te pikken 
en wil ze er zelfs met het Gro-
te Boek van Sinterklaas vandoor. 

Doordat de schoentjes van de 
kinderen niet meer gevuld wor-
den, beseft iedereen dat er iets 
vreselijk mis is. De Pieten stel-
len een onderzoek in en met be-
hulp van de kinderen proberen 
ze de problemen op te lossen. 
Het avontuur brengt ze zelfs tot 
in Curaçao!

Ilse Huizinga & Erik van 
der Luijt Trio in Bakkum
Bakkum - Jazz in Bakkum 
presenteert zondag 26 okto-
ber vanaf 16.00 uur Ilse Hui-
zinga en  het Erik van der Luijt 
Trio. Met haar prachtige re-
pertoire, bestaande uit be-
kende jazz klassiekers, bos-
sa nova’s en evergreens, in-
nemende performance en 
prachtige stemgeluid weet Il-
se een sfeer te scheppen die 
iedereen aanspreekt. 

Een optreden van Ilse is als een 
‘feel good movie’. Ze zingt de jaz-
zy songs die onder meer door El-
la Fitzgerald, Diana Krall en Frank 
Sinatra en Michael Bublé be-
kend zijn geworden. Ilse zingt de 
mooiste songs uit het American 
Songbook, de jazz standards, op 
haar eigen gloedvolle wijze. Else-
vier schreef over haar optredens: 
‘Ze betovert haar publiek binnen 
de kortste keren met een soe-
pele, naar hoogtes kronkelende 
stem en trakteert de aanwezigen 
op een million-dollar smile’.

Ilse wordt begeleid door pianist 

Erik van der Luijt. Erik is één van 
de meest ervaren en gevraag-
de begeleiders van Nederland. 
Zo begeleidt hij ondermeer Ri-
ta Reys en Edwin Rutten. De be-
zetting bestaat verder uit contra-
bassist Erik Robaard en drum-
mer Victor de Boo. 
De entree is gratis. Het optre-
den vindt plaats in Hotel Borst in 
Bakkum. 

Lies Vink vindt veilig 
huis voor straatkinderen
Castricum - Lies Vink is, na een 
half jaar Nederland, weer terug 
in Nepal waar zij zich inzet om de 
straatkinderen van Kathmandu 
een betere toekomst te geven. 
Zij wordt daarbij gesteund door 
vele Castricummers. Lies schrijft: 
“Het weerzien met de kinderen 
was heerlijk. Herkenning was, 
ook na een half jaar elkaar niet 
zien, heel vanzelfsprekend. Het 
is onvoorstelbaar hoe deze kin-
deren die in maart nog op straat 
leefden onder erbarmelijke toe-
standen zich nu hebben ontwik-
keld.”

De kinderen gaan nu naar 
school en zijn allemaal in de eer-

ste divisie van hun klas geëin-
digd. Lies: “Dat ouders of fami-
lie niet in beeld zijn, blijft natuur-
lijk altijd schrijnend. Inmiddels 
ben ik er in geslaagd een groter 
huis te vinden op een geschikte 
locatie. Onze start in maart was 
urgent en we verbleven op een 
derde verdieping, zonder speel-
mogelijkheden buiten. Het nieu-
we huis heeft dat wel en de kin-
deren kunnen op een speel-
plaats veilig buiten zijn. De ruim-
te wordt afgesloten met een hek. 
Dat is nodig omdat soms dron-
ken vaders verhaal komen ha-
len, omdat zij hun bron van in-
komsten kwijt zijn. De kinderen 
werden uit bedelen gestuurd. 

Eind deze maand zijn we er klaar 
voor om ook zes meisjes die van 
de straat komen bij ons onder te 
brengen. Dan zijn er twaalf kin-
deren en er komen er binnen 
korte tijd nog meer. Ik neem zo-
veel kinderen op als we financi-
eel aan kunnen.” 

“Samen met Shangrila-home 
I.N.G.O partnerschap zorgen we 
nu voor meer dan 130 kinde-
ren. Allen geven we een kans 
op leven als een kind en bete-
re toekomst.” Financiële onder-
steuning kan geboden worden 
via ‘De straatkinderen van Ka-
thmandu’ bankrekeningnummer 
801275490. 
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Buurmeisjes in Uitgeest
Uitgeest  - Op zaterdag 25 okto-
ber komt een groot deel van de 
100 FHM Buurmeisjes naar Bobs 
en Club Planet. Uiteraard zal el-
ke deelneemster zoveel mogelijk 
bezoekers proberen over te ha-
len op haar te stemmen. 
In Bobs is het zaterdag weer tijd 
voor een dance-spektakel. De 
deuren van Bobs gaan om 23.00 
uur open en niemand minder 
dan Jeroen Post staat klaar om 

te zorgen voor een onvergetelijk 
avond. Alle muziek brengt Je-
roen Post met videoclips! 
Aanstaande zaterdag staat het 
dj-duo Thirtyone Deejay’s in Club 
Planet tijdens House Starz.
Thirtyone bestaat uit een com-
binatie van de dj’s Noisy Nik en 
Mmarque. Het duo produceert 
house in de breedste zin van het 
woord, van Latin house tot elek-
tro. 

BigDik presen-
teert Pattaz
Uitgeest - BigDik organiseert 
vrijdag in Bobs het feest Pat-
taz. Er zijn twee dance-acts van 
Chicks on a Mission en C-Walk. 
Dj E1 zorgt voor muziek. Het 
feest is voor de jeugd 14 tot en 
met 20 jaar en is van 22.00 tot 
2.00 uur. Entree is zes euro.   

Crew Holland Heineken 
House Beijing viert feest
Uitgeest - Na zo’n 20 dagen 
het vuur uit hun sloffen te heb-
ben gerend om de 95.000 gasten 
van het Holland Heineken House 
in Peking tijdens de Olympische 
Spelen van hun natje en droogje 
te voorzien, mocht de 300 man/
vrouw sterke crew nu zelf een 
feestje vieren.

Vrijdag 11 oktober stond een van 
de locaties in Bob’s Party Palace 
ter beschikking voor een uitbun-
dig feest. 
De zaalaankleding werd in over-
leg met Heineken verzorgd, zo-
dat alle feestvierders het abso-
lute Holland House gevoel nog-
maals konden beleven. 

Poppenkast, streetdance 
en toneel bij Kindervreugd 
Uitgeest - Jan Klaassen en Ka-
trijn komen dit jaar op 25 okto-
ber weer in de speeltuin en zij 
hebben veel te vertellen aan de 
kinderen van Uitgeest. Naast 
de oude bekenden, zoals Lupe-
ka de heks, Buurvrouw Gezellig, 
de Prinses, de Koning en agent 
Bromsnor, zullen de kinderen 
veel nieuwe vrienden leren ken-
nen, die zo nu en dan op visi-
te komen. Samen gaan zij weer 
heel veel spannende avonturen 
beleven. De eerste poppenkast-
voorstelling is op zaterdag 25 
oktober om 14.00 uur. Toegang is 
voor de kinderen van leden gra-
tis, voor niet leden is er een toe-
gangsprijs van 1,00 euro. Er staat 
een glaasje limonade klaar in de 
pauze. 
Vanaf 25 oktober start bij Kinder-
vreugd de streetdancelessen on-
der leiding van Sabine de Graaff 

en Tessa de Goede. Om goed 
te kunnen bewegen, moeten de 
kinderen sportkleding en sport-
schoenen aantrekken. De lessen 
zijn bedoeld voor kinderen tus-
sen de 8 en 12 jaar. De start is 
om 10.00 uur in het clubgebouw 
van de speeltuin. 
De eerste woensdag na de 
herfstvakantie, 29 oktober, wordt 
begonnen met het jeugdtoneel. 
Aan het einde van het seizoen 
zullen de kinderen een gewel-
dige voorstelling op de planken 
zetten. Deze voorstelling is op 28 
maart 2009. De eerste woensdag 
is de start om 19.00 uur. Aanmel-
den kan bij Gerda Pie, de Terp 25, 
tel.: 0251 313410 of mail: speel-
tuinuitgeest@hotmail.com.
Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl of mail 
naar speeltuinuitgeest@hotmail.
com.Schilderachtige locaties 

Uitgeest - Tot en met vrijdag 31 
oktober exposeert Joop de Beer 
24 aquarellen in het gemeen-
tehuis van Uitgeest. Onder de 
aquarellen bevinden zich twaalf 
afbeeldingen van schilderachti-
ge locaties in het landelijke dorp 
Uitgeest.
Te zien zijn onder andere de dor-
prand gezien vanaf de Terp, en-
kele doorkijkjes aan de Lange-
buurt, in het oog springende wo-
ningen aan Middelweg en Bon-
kenburg en aanzichten van een 
viertal molens die Uitgeest rijk is. 
Naast de lokale afbeeldingen zijn 
ook Frankrijk, Friesland, Amster-

dam, Haarlem, Velsen en sport-
vissers op de Pier van IJmuiden 
vertegenwoordigd.
De afgelopen week is aan de ex-
positie een surrealistisch schilde-
rij toegevoegd met enkele voor-
aanstaande Uitgeester gebou-
wen in de gewelvenwereld onder 
ons genaamd ‘Going Down Un-
der’. De expositie is in de hal van 
het gemeentehuis te bezichtigen 
op maandag tot en met donder-
dag van 9.00 uur tot 12.30 uur en  
van 13.30 uur tot 17.00 uur. Op 
donderdagavond van 18.30 uur 
tot 20.00 uur en op vrijdag van 
9.00 uur tot 12.30 uur. 

Workshop glaswerk 
decoreren in Mill House
Uitgeest - Op zaterdag 15 no-
vember kunnen jongeren in jon-
gerencentrum Mill House een ei-
gen uniek glas maken. Met een 
speciale glasverf beschilderen 
zij een longdrinkglas helemaal 
naar eigen wens.  De workshop 
is geschikt voor kinderen vanaf 
7 jaar. Het begint om 10.00 uur 
en duurt tot ongeveer 13.00 uur. 
Jongerencentrum Mill House is 
te vinden op de Molenwerf 6 in 
Uitgeest. Kosten 2,50 euro, in-
clusief alle materialen. Opgeven 
kan voor 10 november bij jonge-
renwerker Daniëlle van de Brug 
via jongerenwerk@jonguitgeest.
nl, of 06-13421719.
Kijk voor meer voorbeelden of 
informatie over glaswerk deco-

Optreden Statement Gospel Choir 
Heemskerk - Op vrijdag 14 no-
vember zal het gospelkoor van 
muziekschool Heemskerk ‘’State-
ment Gospel Choir Heemskerk’ 
een concert geven onder leiding 
van Edith Casteleyn. Het gospel-
koor wordt ondersteund door 
een band bestaande uit Pat Win-

terdal, basgitaar, Michael Foen-
doe, keyboard en Garry Francis-
co op drums. Locatie: Morgen-
sterkerk, Vrijburglaan Heems-
kerk. Aanvang: 20.00 uur. Kaar-
ten 10,- euro verkrijgbaar bij de 
muziekschool, e-mail: muziek-
school@heemskerk.nl.

Ranonkel op zoek 
naar bestuursleden 
Uitgeest - Het Ranonkel Fonds, 
een fonds van de Uitgeester le-
den van de Rabobank, onder-
steunt lokale activiteiten en nieu-
we initiatieven die ten goede ko-
men aan de bewoners van Uit-
geest. De speeltuin ontving bij-
voorbeeld een bijdrage voor een 
speelhuis, de bridgeclub voor 
bridgemates, het straatvolleybal 
en de huttenweek werden finan-
cieel ondersteund. Voor een goe-
de beoordeling van de aanvra-
gen worden nieuwe bestuursle-
den gevraagd. Voor meer infor-
matie kan men bellen met Adri 
Rodenburg tel. 312618.

Helende reis
Uitgeest - Op woensdag 29 ok-
tober is van 9.30 tot 11.30 uur 
een introductiebijeenkomst over 
de Helende Reis. Hierbij wordt 
gezocht naar de eigen kwets-
baarheid en de kracht die daar-
in schuilt. Het adres is Assum 23 
in Uitgeest. 

Bill van Schie in 
OLV Geboortekerk 
Uitgeest - In de OLV Geboor-
tekerk is Bill van Schie te gast 
bij Kerk in Beweging. Bill van 
Schie, voorheen pastor in 
Akersloot, is een begenadigd 
en zeer inspirerend spreker. 

Op 25 oktober om 19.00 uur is hij 
gastspreker tijdens de heden-
daagse viering van KIB Uitgeest 
met als  thema ‘Wat zaaien wij? 
Wat oogsten wij?’ 
Enkele leden van de jongeren-
groep zijn actief in deze viering. 
En het jongerenkoor Sound of 
Life staat weer borg voor  songs 
en muziek.
Na afloop kan men weer terecht 
in de Klop om nog even met Bill 
van Schie na te praten. 

reren op  www.glaswerkdecora-
tie.nl.

Een fragment van Going Down Under. 

Stalker in bed
Heemskerk  - Een 29-jarige 
Heemskerker werd zaterdag om 
1.00 uur aangehouden. De man 
was kort daarvoor de woning 
van een ex-vriendin binnenge-
drongen, die op dat moment niet 
thuis was. Hij was vervolgens in 
haar bed gaan liggen en dronken 
in slaap gevallen. Zij trof hem bij 
thuiskomst en schakelde de po-
litie in. Aangezien de verdachte 
haar ook eerder had gestalkt is 
hij ingesloten.
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Op 25 en 26 oktober 
Schipper Kozijnen houdt 
twee dagen open huis
Regio - De showrooms van 
Schipper Kozijnen zijn uiteraard 
het gehele jaar geopend, maar 
gebleken is dat de open dagen  
een prettige en informele gele-
genheid bieden om de moge-
lijkheden eens te bekijken van 
de kunststof en aluminium kozij-
nen, deuren, schuifpuien en dak-
kapellen. Een actueel thema en 
interessante acties maken het 
extra aantrekkelijk om juist de-
ze dagen de showroom te be-
zoeken.
Met kunststof kozijnen van de K-
vision Greenline gaat de wonin-
geigenaar er in veel opzichten op 
vooruit. Hoewel het gebruik van 
hout steeds verder ontmoedigd 
wordt, blijft elke boom die om-
gehakt wordt er één te veel. Te-
meer nu er in kunststof volwaar-
dige alternatieven bestaan, die 
eigenlijk alleen maar voordelen 
bieden ten opzichte van het tra-
ditionele houten kozijn. Een be-
langrijk, rechtstreeks voordeel is 
de uitstekende thermische isola-
tie van een kunststof kozijn. Ze-
ker in combinatie met hoogren-
dementglas (HR++glas) kan dat 
leiden tot forse besparingen op 
het energieverbruik, en dat leidt 
indirect weer tot een verlaging 
van de uitstoot van broeikasgas-
sen. Minder onderhoud, minder 
stookkosten en minder CO2-uit-
stoot. 

PC ventilatierooster
Het nieuwe ventilatierooster 
rooster geeft naast comfort een 
EPC-besparing tot 0,06. De zelf-
regelende klep in dit rooster rea-
geert automatisch op variërende 
druk (sterkere wind), waardoor 
tochtproblemen worden verme-
den. Het rooster, leverbaar in 
de kleur van het kozijn,  is daar-
bij ook nog eens optimaal rei-
nigbaar dankzij de uitneemba-
re draaicilinder volgens het Ea-
sy-Clean® concept. 

Energiebesparende acties 
Bezoekers kunnen profiteren 
van de acties ‘HR++glas en 
EPC roosters zonder meerprijs 
en Schipper Kozijnen verdubbelt 
de energiebesparing. Belang-
stellenden zijn vrijblijvend wel-
kom tijdens de open dagen en 
kunnen zich verder laten infor-
meren over deze acties. Alle be-
zoekers ontvangen in ieder geval 
een milieuvriendelijk presentje. 
De open dagen zijn zaterdag 25 
en zondag 26 oktober van 10.00 
tot 16.00 uur. 

De fraaie showrooms van Schip-
per Kozijnen zijn te vinden aan 
de Binderij 14a (Bovenkerk) in 
Amstelveen (020 4418195) en 
aan De Veken 201 in Opmeer 
(0226 360414). Zie ook de web-
site www.schipperkozijnen.nl.

Gezondheidsonderzoek vrouwen in 
Castricum werpt zijn vruchten af
Castricum - Het onderzoek dat 
werd gehouden door Hypoxi en 
Lady’s fitness Castricum, ge-
vestigd op de Dorpsstraat 31-
33, heeft verbluffende resulta-
ten opgeleverd. Totaal hebben 
57 dames deelgenomen en zij 
zijn samen 55 kg afgevallen. De 
dames hebben samen ook 52 kg 
vet omgezet in spieren en bij al-
le dames is het vochtpercentage 
verbeterd. Daarnaast is bij bijna 

iedereen het vetpercentage ge-
zakt. Maar liefst tien dames heb-
ben daadwerkelijk hun BMI van 
ongezond naar gezond omgezet 
en voor de overige dames geldt 
dat zij een goede stap naar een 
gezond BMI hebben gezet.

Hiermee is ook in Castricum 
weer bevestigd wat eigenlijk al 
bekend was; drie keer per week 
een half uurtje fitness verbetert 

het figuur en de gezondheid ge-
garandeerd.
Wie ook graag wil weten wat 
men kan bereiken en tegelijk de 
gezondheid verbeteren in vier 
weken, gaat langs of belt voor 
een vrijblijvende introductieles 
en gezondheidsmeting. Hypo-
xi & Lady’s fitness Castricum is 
te bereiken op tel.: 0251-676516 
en via www.hypoxistudiocastri-
cum.nl. 

Nieuwe algemeen directeur en 
gemeentesecretaris Castricum 
Castricum - Met ingang van 
1 januari 2009 is mevrouw mr. 
C.A. Peters (46) uit Hillegom be-
noemd tot algemeen directeur/ 
gemeentesecretaris van de ge-
meente Castricum. 
Mevrouw Peters is haar ambtelij-
ke carrière begonnen bij het mi-
nisterie van Economische Zaken. 
Zij was hier onder meer werk-
zaam als plaatsvervangend afde-
lingshoofd. Daarna is zij als pro-
jectmanager bij het bureau van 
de secretaris-generaal van het 
ministerie van Justitie werkzaam 

Timmerdorp Castricum 
valt weer in de prijzen!
Castricum - Afgelopen zomer 
organiseerde stichting TiDo-
Ca voor de tweede keer het 
Timmerdorp in Castricum. Na 
maanden van voorbereiding 
gingen op maandag 4 augus-
tus 200 deelnemertjes van 
start om een zo mooi en hoog 
mogelijk bouwwerk neer te 
zetten. 

Na een zeer succesvolle start in 
2007, waarbij de hoofdprijs in de 
wedstrijd van Jong Bouwend Ne-
derland regio Duinstreek werd 
gewonnen, had de organisatie er 
alle vertrouwen in dat het dit jaar 
weer een spektakel zou wor-
den. Het winnen van de geldprijs 

geweest, waarbij zij onder ande-
re veel ervaring heeft opgedaan 
het reorganiseren van een faci-
litair bedrijf en de implementatie 
van een dienstverleningsmodel. 
Mevrouw Peters is op dit mo-
ment Statengriffier van de pro-
vincie Noord-Holland. In de-
ze functie heeft zij het verande-
ringsproces van de Noord-Hol-
landse Staten mede vormgege-
ven en de Statengriffie opge-
bouwd en geprofessionaliseerd. 
Mevrouw Peters is gehuwd en 
heeft drie kinderen. 

van maar liefst 1000,00 euro was 
hierbij een enorme impuls. Met 
dit geld was de organisatie in 
staat om nieuwe zeecontainers 
voor de opslag van  materialen 
en een groot aantal timmerbeno-
digdheden aan te schaffen. 

Tijdens de week werden er iede-
re dag opnames gemaakt, kinde-
ren geïnterviewd en activiteiten 
gefilmd. Zelfs op de zeer regen-
achtige donderdag werd een ver-
slag gemaakt van de activiteiten 
in sporthal de Bloemen. De pro-
motie-dvd werd ingestuurd naar 
Jong Bouwend Nederland. Op 8 
oktober toog een delegatie van 
TiDoCa naar Nemo Science Cen-

tre in Amsterdam om te horen 
welke prijs dit jaar in de wacht is 
gesleept. Tidoca werd net als vo-
rig jaar uitgeroepen tot winnaar 
van de wedstrijd. Een geldbe-
drag van 1250,00 euro mag be-
steed worden bij bouwmarkt ei-
land de Wilde in Alkmaar. Zoals 
de jury Van Jong Bouwend Ne-
derland het omschreef: “Het is 
één om een winnaar te worden, 
maar veel moeilijker om een win-
naar te blijven, met een perfec-
te score van 40 punten is TiDoCa 
erin geslaagd weer de wedstrijd 
te winnen”. 

TiDoCa heeft besloten de dvd nu 
ook beschikbaar te stellen voor 
geïnteresseerden. Binnen enke-
le weken moet deze beschikbaar 
komen. Voor het bestellen van 
de dvd of informatie kan men 
een mail sturen naar dvd@tim-
merdorpcastricum.nl.

Forte Kinderopvang doet 
inspiratie op in Zweden
Castricum - Zes medewerk-
sters en de directeur van Forte 
Kinderopvang zijn op studiereis 
geweest in Stockholm, Zweden. 
Samen met vijf collega’s van de 
Uithoornse Kinderopvang wer-
den tal van kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvangvoorzie-
ningen en scholen bezocht om 
inspiratie op te doen bij het be-
roemde Zweedse systeem; het 
‘kinderopvangparadijs’ Esther 
Hollenberg, directeur van Forte 

Kinderopvang: “Tijdens de stu-
diereis is bevestigd dat we al 
heel veel goed doen en in som-
mige gevallen zelfs voorop lo-
pen, maar er valt veel te leren 
van het Zweedse systeem. Een 
vervolg op deze reis sluit ik dan 
ook niet uit. De eerste vrijwilli-
gers voor een stage in Zweden 
hebben zich al gemeld. We zul-
len uitzoeken wat de mogelijk-
heden zijn, maar het idee spreekt 
me zeker aan.“
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CKenG is zeer teleurge-
steld in wethouder Hes
Naar aanleiding van het afketsen van de tijdelijke huisvesting voor jonge-
ren in Sam-Sam/ Millennium hebben de fractievoorzitter van CKenG Bert 
Meijer en de voorzitter van JCKenG (de jongerenafdeling van CKenG),  
Wilco van Pel een gesprek gevoerd met verantwoordelijk wethouder de 
heer Ber Hes. In het gesprek heeft CKenG voorgesteld om de gebouwen 
van voormalig eigenaar Fatels direct achter het station gelegen tijdelijk 
te bestemmen voor de Bakkerij. 
Deze loodsen zijn eigendom van de gemeente. In het gesprek bleek 
al snel dat de wethouder helemaal niet van plan is om enige moeite 
te doen om onze jongeren een tijdelijke plek te bezorgen. Integendeel. 
Hij voerde alleen maar argumenten aan om niets te hoeven doen. On-
der andere het ontbreken van een gebruiksvergunning en het feit dat 
gedeelten zijn verhuurd werden aangevoerd als argumenten. Een ge-
bruiksvergunning kan binnen enkele maanden worden geregeld en met 
de huurders is een overeenkomst gesloten die op elk moment kan wor-
den ingetrokken. 
Overigens kunnen de huurders gewoon blijven zitten en is door her-
schikking voldoende ruimte te genereren. Een van zijn argumenten was 
ook dat hij niet weet wanneer het pand wordt gesloopt. Dat zei de heer 
Hes een jaar geleden ook en het gebouw staat er nog steeds. Officieel 
is bekend dat het gebouw er nog minstens een half jaar staat en het is 
beslist niet ondenkbaar, zelfs reëel, te veronderstellen dat het veel langer 
duurt. Uit niets blijkt dat de wethouder enige moeite wil doen om een 
geschikt tijdelijk onderkomen te vinden. 
Deze wethouder wil voor de korte termijn niets regelen. Hij laat de jon-
geren letterlijk in de kou staan. Onverantwoord. En waarom? CKenG be-
grijpt er niets van. Dit verdienen onze jongeren ook niet. Met een beetje 
goede wil kan in een deel van de gebouwen van Fatels binnen enkele 
maanden een geschikt onderkomen gecreëerd worden. Waarom deze 
wethouder dat niet wil is voor CKenG volstrekt onduidelijk. 
Bert Meijer, (fractievoorzitter CKenG). 

Motie eenmalige einde-
jaarsuitkering minima
Op 6 november dient de PvdA een motie in waarmee het college ge-
vraagd wordt alle gezinnen in de gemeente Castricum met een inkomen 
tot 120% van het minimumloon een bedrag van 50,00 euro uit te keren 
in de weken voor Kerstmis. De dekking wordt gevonden door het  be-
drag te gebruiken dat aan de gemeente wordt toegewezen op basis 
van het amendement van de PvdA Tweede Kamerfractie. De PvdA wil 
zoveel mogelijk gezinnen bereiken door publicitaire acties en ze tevens 
te wijzen op andere inkomensondersteunende maatregelen zodat hier 
meer bekendheid over ontstaat. 
De economische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de inkom-
sten en uitgaven van de burgers. Daarbij is het met name van belang 
extra aandacht te besteden aan de financiële positie van mensen met 
de laagste inkomens. Op initiatief van de PvdA heeft de Tweede Kamer 
in juni besloten om dit jaar 50 miljoen euro extra beschikbaar te stellen 
voor inkomensondersteuning van minima. Ook in onze gemeenten zul-
len gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimum graag vlak 
voor Kerstmis 50 euro extra ontvangen
Namens de PvdA fractie, Petra Nordholt. 

Motie onderzoek naar staat 
van woningen Hoogevoort
GroenLinks, PvdA en GDB willen een onafhankelijk gemeentelijk onder-
zoek naar de bouwtechnische staat van de woningen aan de Hooge-
voort en de kosten van renovatie. Op basis van de onderzoeksresultaten 
willen de partijen er bij de Wonerij op aandringen in overleg te treden 
teneinde meerdere keuzemogelijkheden met consequenties aan de 
huurders voor te leggen. Hierbij zouden relevante voorbeelden uit het 
land betrokken moeten worden. Bovendien zou met de Wonerij afge-
sproken moeten worden dat tijdens de overlegperiode geen sloopver-
gunning wordt aangevraagd en afgegeven.
Fracties van GroenLinks, PvdA en GDB.  

PVRC vindt het Alders-
advies onacceptabel
PVRC vindt het advies van de Alderstafel onacceptabel en met name 
m.b.t. het voorgestelde nieuwe normen- en handhavingstelsel. Dit is een 
van de belangrijkste onderwerpen uit dit advies met verstrekkende ge-
volgen voor de bewoners. Bezwaren tegen de voorliggende versie van 
een stelsel VVA kunnen in een aantal punten worden samengevat.
1. Een normen- en handhavingsstelsel geeft het kader aan waarin zich 
een proces voltrekt, het is daarom van een hogere orde dan het proces 
zelf en behoort om die reden principieel geen onderdeel uit te maken 
van de koehandel in de Alderstafel-onderhandelingen.
2. Het huidige stelsel geeft niet de nodige flexibiliteit aan de operaties   
en een in de politieke praktijk betrekkelijke zekerheid aan de individuele 
regiobewoners. In het onderhavige voorstel krijgt de sector een zeer 
grote zekerheid, de zekerheid voor de bewoners neemt af. Geen balans 
= gemiste kans. 
3. Het principe van normstelling (hetzij via aantallen vluchten, hetzij via 
integrale geluidbelasting, hetzij via piekbelasting) wordt vervangen door 
het principe van procesbeheersing. A priori ongebruikelijk en een wet-
telijk monstrum.
4. Het vastleggen van lokale maximale hindereffecten gebeurt door 
prognosticeren op basis van mathematical modelling. Een methode die 
ook gebruikt wordt voor voorspellingen ten aanzien van het weer, het 
klimaat, de effectenmarkt en het falen van constructies. Het geeft trends 
aan, het stelt hoogstens een beetje gerust, overtuigen doet het nooit 
omdat het dat niet kan.
5. De huidige procedure wordt vervangen door een adviesprocedure 
binnen CROS. In het kader van de komende herijking is het volledig 
onzeker hoe de samenstelling van een toekomstige CROS zal zijn en 
wie deze advisering zullen uitvoeren. Bovendien ontbreekt elke indicatie 
volgens welk referentiekader het jaarlijkse operationele plan van de sec-
tor zal worden beoordeeld.
Namens het bestuur: B. Smak, Secretaris PVRC. (Ingekort door de re-
dactie).

Marjan verrast door EO-ploeg in Benin

Castricum - De oorspronkelijk 
uit Castricum afkomstige Mar-
jan Kroone is, samen met haar 
man Jetse Postma, verleden 
week verrast door een camera-
ploeg van de EO die vijf dagen 
lang opnamen maakten voor het 
tv-programma ‘Onverwacht be-
zoek’. Marjan wist niet dat haar 
moeder, mevrouw Kroone uit 
Castricum, mee was gekomen. 
“Een bijzonder ontroerend mo-
ment”, zegt zij. Sinds 2004 werkt 
Marjan in Benin in West Afrika. 
Zij richtte de Stichting Aktie Be-
nin op, met als voornaamste doel 
het verbeteren van de gezond-
heidszorg van moeder en kind, 
met name tijdens de bevalling 

en pre- en postnatale fase. Het 
tweede aandachtsgebied is de 
bevordering van het onderwijs. 
Marjan vanuit Boukombé: “Een 
ongelooflijke ervaring! Tot op het 
moment dat mijn onverwachte 
visite tevoorschijn kwam, wist ik 
niet dat het programma Onver-
wacht bezoek heette. Nu ken ik 
dat programma natuurlijk ook 
niet, alleen van horen zeggen. 
Dus ook toen ik presentatrice 
Marion van der Bliek ontmoet-
te, ging er geen lichtje branden. 
Maar het was in één woord ge-
weldig!” Het programma wordt 
volgend jaar uitgezonden, de da-
tum is nog niet bekend. De kin-
deren van het dorp konden hun 

ogen niet afhouden van Godert 
en Tjodi; een cameraman van 
twee meter lang en een geluids-
vrouw. Marjan lachend: “En de 
mannen bespraken Tjodi alsof 
zij een wereldwonder was, alleen 
omdat zij als vrouw de knoppen 
bediende.” Ondertussen heeft 
Marjan al heel wat goed werk 
verricht in Benin. Het laatste 
project is net afgerond; er is een 
nieuwe kliniek geopend. Marjan: 
“De komende twee à drie jaar 
gaan we het huis gebruiken als 
kraamkliniek, daarna wordt het 
een opvanghuis voor zwangere 
vrouwen die van ver komen. Ook 
voor ondervoede kinderen om op 
krachten te komen en hun moe-
ders te leren hoe ze met lokaal 
voedsel hun gezin gevarieerd 
en goed te eten kunnen geven. 
Voorheen hadden we twintig be-
vallingen per maand en sinds af-
gelopen week vijf tot zeven per 
dag. Ik denk dat op de eerst ge-
houden prenatale controle en 
zuigelingenzorg meer dan hon-
derd vrouwen stonden te wach-
ten. Dus eigenlijk zijn we al met-
een uit ons jasje gegroeid.” 
Wie meer wil weten over Mar-
jan en de Stichting Aktie Benin, 
neemt een kijkje op www.aktie-
benin.nl. 

Bijeenkomst 
PvdA Akersloot
Castricum - De PvdA wil be-
langstellenden laten weten wat 
de tussenstand is na ruim  twee 
jaar en wat men nog kan ver-
wachten. Daarom wordt een in-
loopspreek- en vraaguur geor-
ganiseerd op 29 oktober, aan-
vang 20.30 uur in zaal Op Zol-
der in ’t Hoorntje, Kerklaan 20, 
Akersloot. Aan bod komen on-
der meer bouwplan Startinger-
weg, Heer Derksplantsoen, de 
nieuwbouw Johannesschool & 
Vrije Geest, pontje Akersloot, en 
Schiphol. 

Zondag Taizé-
meditatiedienst
Castricum - Op zondagavond 
26 oktober begint om 19.00 uur  
in de Maranathakerk een Taizé-
meditatiedienst gehouden. De 
dienst heeft als thema: ‘Vrede is 
de Weg’. 
Binnen dit thema worden tek-
sten gelezen en meditatieve lie-
deren gezongen onder begelei-
ding van een muziekgroep. Ie-
dereen, kerklid of niet, wordt uit-
genodigd deze oecumenische 
dienst bij te wonen.

Senioren naar Amsterdam
Limmen - Senioren uit Limmen 
en omgeving worden uitgeno-
digd voor het bijwonen van een 
gratis lunchconcert in het Con-
certgebouw in Amsterdam op 
woensdag 29 oktober, aanvangs-

tijd 12.30 uur. Na een lunch in de 
buurt, volgt een bezoek aan het 
nabij gelegen van Goghmuse-
um. 
De deelnemers komen op eigen 
gelegenheid Verzamelen bij de 

ingang van de garage (bij AH), 
op het Museumplein, om 12.00 
uur. 
Belangstellenden kunnen zich 
bij voorkeur schriftelijk, opgeven 
bij J. Snepvangers, Dusseldor-
perweg 47, 1906 AH Limmen, tel. 
5054832 o.v.v. of men mee wil rij-
den of eigen vervoer heeft.
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Foto-expositie in 
de Abdij van Egmond
Egmond-Binnen - Nog tot en met 31 oktober kan men in de galerie 
van de Abdij van Egmond veertig foto’s bewonderen, die zijn gemaakt 
door HAF-leden (Heiloöer Amateur Fotografen). De vader abt Gerard 
Mathijsen is blij met de expositie, omdat alle foto’s betrekking hebben 
op het thema ‘Religie in Beeld’. Hier is hij in gesprek met de voorzitter 
van de HAF, Cris Bakker en met bestuurslid Yolanda Geldof, de vrouw, 
die hoofdverantwoordelijk is voor de inrichting van de expositie.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren: 
Wonende te Castricum:
08-10-2008: Emma, dochter van 
J. Boersma en K.M. Stoter, gebo-
ren te Beverwijk. 08-10-2008: Eli-
ne Sofie, dochter van  R.V. Hen-
nequin en M.K. van der Vaart, 
geboren te Alkmaar. 13-10-2008: 
Kevin, zoon van R.M. Jordan en 
D. Houtenbos, geboren te Be-
verwijk. 12-10-2008: Sofie Jo-
lien, dochter van S. Agterberg 
en S.A.A. Laan, geboren te Alk-
maar.
Wonende te Limmen:
13-10-2008: Maya Eleonora An-
na, dochter van E.D. te Boek-
horst en S.M.A. Rozendaal, ge-
boren te Alkmaar. 13-10-2008: 
Denise, dochter van P.C.M. Boer-
sen en P. Brinkhof, geboren te 
Limmen.
Wonende te Akersloot:
09-10-2008: Jordi Jesse, zoon 
van J.T. Pepping en M.S. Heinsi-
us, geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
13-10-2008: Zoon, Ron J.J. en 
Meijne, Kim M.P., beiden wonen-
de te Akersloot.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:

11-10-2008: Schuller, Robert en 
Okker, Constance E., beiden wo-
nende te Den Bosch.

Overleden:
Wonende te Limmen:
09-10-2008: Groot, Jacobus C.M., 
oud 52 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met C.E.M. Rijs.

Wonende te Castricum:
10-10-2008: Borst, Maria C.C., 
oud 50 jaar, overleden te Cas-
tricum. 11-10-2008: Revers, Wil-
helmus H., oud 87 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met J. Bleijendaal. 14-10-2008: 
van der Ploeg, Maria A., oud 87 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met W.H. van der 
Ploeg. 14-10-2008: Kabalt, Hi-
dde, oud 54 jaar, overleden te 
Castricum, partner van M.T. de 
Jongh. 15-10-2008: Groen, Wil-
helmina M.C., oud 82 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met G.A. Admiraal.
Wonende te Bakkum:
12-10-2008: Fischer, Uwe, oud 49 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd met A.J.M. van der Himst.
Wonende te Akersloot:
10-10-2008: Stolp, Maria, oud 88 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met H. Wit. 

Saskia Dommisse in Special 
Edition bij Radio Castricum

Castricum - Op 30 oktober is er 
tussen 18.00 en 19.00 uur in Spe-
cial Edition een special te beluis-
teren en deze keer is de uit Wijk 
aan Zee afkomstige Saskia Dom-

Uniek concert met Melissa 
Venema en Liselotte Rokyta
Castricum - Vrijdagavond 24 
oktober, aanvang 20.00 uur vindt 
er in de Pancratiuskerk een bij-
zonder concert plaats. De Stich-
ting werkgroep Cluj M.K.D. is in 
1989 begonnen met het opzetten 
van een Medisch Kleuter Dag-
verblijf in Roemenie, voor in ont-
wikkeling bedreigde kinderen in 
de leeftijd van nul tot zeven jaar.
De Stichting vindt zijn wortels 
in de Castricumse en Bakkum-
se gemeenschap en heeft ver-
der landelijke contacten om in 
gezamenlijkheid het M.K.D. in 
stand te houden. De huidige ac-
tie 50.000 Euro is er op gericht 
gelden te verkrijgen om van de 
E.U. nieuwbouw/ verbouwplan-
nen gefinancierd te krijgen en 
een subsidie voor de komende 
vijf jaar.
Het programma bevat onder an-
dere werken van Mozart, Beet-
hoven, Haydn, Bach, von We-
ber, Rosso, Webber, Schubert en 
Morricone. 

Melissa Venema (dertien jaar) 
heeft in juni als solist opgetre-
den bij André Rieu in de ArenA 
en het Vrijthof te Maastricht. In-
middels is dit trompettalent we-
reldberoemd geworden met het 
bekende II Silenzio wat zij daar 
heeft gespeeld en in bijna alle 
landen is uitgezonden.
De panfluittiste Liselotte Roky-
ta is een virtuose topper die de 
gehele wereld afreist om haar 
talent te laten horen. Vele cd’s 
heeft zij op haar naam staan on-
der andere met de organist Dub 
de Vries. De bekende Zaanse or-
ganist Dub de Vries zal de muzi-
kanten begeleiden op zowel or-
gel als piano, en zal tevens enige 
orgel solo’s laten horen op het 
schitterende orgel van de kerk.
De toegangskaarten zijn te ver-
krijgen bij Boekhandel Laan, 
Burg. Mooijstraat 19 in Castri-
cum. De entreeprijs is voor vol-
wassenen 8,00 euro en kinderen 
tot twaalf jaar 5,00 euro.

misse, de zangeres van Poets To 
Their Beloved de gaste. Samen 
met violiste Sjanneke zal ze een 
aantal nummers live in de studio 
spelen. 
Carry Munter zal ook een inter-
view met haar houden en muziek 
van de band laten horen. 
Poets To Their Beloved is een 
Nederlands/Duitse band, die 
sinds 2003 bestaat, nadat Saskia 
en Marcel Schiborr elkaar leer-
den kennen tijdens een work-
shop in Ierland.

Vogeltrek-
excursie voor 
jongeren
Castricum - Zondag 26 ok-
tober organiseert Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
een vogeltrekexcursie voor jon-
geren. Om 8.30 uur (let op: win-
tertijd) staan excursieleiders van 
de Vogelwerkgroep klaar op het 
strandplateau Castricum, om 
iets te laten zien van de vogel-
trek die in deze periode op z’n 
hoogtepunt is. Vele vogels, be-
kende zoals vink, graspieper en 
merel, maar vaak ook zeldza-
me, trekken naar hun overwin-
teringsgebieden. De vogeltrek is 
onvoorspelbaar en kan, bij goe-
de weersomstandigheden, zeer 
massaal zijn juist over de kust-
strook. De excursieleiders zullen 
vertellen over het hoe en waar-
om van deze grootscheepse vo-
gelverplaatsing en geven de-
tails over individuele soorten en 
bijzondere voorvallen tijdens de 
trek. 
De excursie duurt circa twee à 
drie uur, afhankelijk van de trek 
en eindigt weer op het strand-
plateau van Castricum. Er wordt 
aangeraden om een verrekijker 
mee te nemen. Voor meer infor-
matie kan men bellen met Hans 
Stapersma, 06-22684313. 

Biesterbos verbindt vastgoed en kunst

40 meter lang kunstwerk 
bij het Bakkerspleintje
Castricum - Flarden van song-
teksten tegen een achtergrond 
van fraai gedetailleerd schilder-
werk en fotografie. Dat wordt de 
meer dan 40 meter lange omlijs-
ting van een bouwplan in Castri-
cum. Een voor Nederland uniek 
initiatief ligt hieraan ten grond-
slag. Ondernemer en kunstlief-
hebber Ted Biesterbos maakt 
deze verbinding tussen zijn pas-
sies. Hij stelt niet te geloven in 
standaard bouwborden, die gaan 
dan ook weg! Biesterbos staat 
voor een beeldmerk, een bood-
schap, maar ook voor kleur. Het 
kunstproject rond het bouwpro-
ject is gemaakt door radiomaker 
en kunstenaar Ruud de Wild. Sa-
men met fotograaf Gian van Eek-
elen en street-artist Mike Hulise-
lan heeft hij speciaal voor Bies-
terbos Vastgoed het werk ‘Sum-
mer in the city’ gemaakt.
Vanaf vrijdag 24 oktober zal het 
dorp er al anders uit zien. Dan 
komen de makers van ‘Sum-
mer in the City’ naar Castricum 
om hun kunstwerk te onthul-
len. Op de bouwplaats zal daar-
toe een passende ambiance ge-
creëerd worden. Alle betrokke-
nen zijn uitgenodigd om de ont-
hulling bij te wonen. Alle overige 
liefhebbers kunnen het kunst-
werk bewonderen na afloop van 
die bijeenkomst. Naar verwach-
ting rond 18.00 uur zullen De 
Wild, verantwoordelijke wethou-
ders en Biesterbos zorgen dat ie-
dereen de tot kunstwerk omge-

bouwde bouwschutting kan be-
wonderen.

Ted Biesterbos licht zijn motiva-
tie voor de opvallende verbin-
tenis tussen vastgoed en kunst 
toe: “Wij willen met dit kunstwerk 
een boodschap afgeven. Niet al-
leen hier, maar bij alles wat we 
doen. Dus men mag soortgelij-
ke acties verwachten bij de vele 
plannen die wij in ontwikkeling 
hebben. Wij zijn er van overtuigd 
dat alles waar wij mee bezig zijn, 
wij doen voor de maatschappij, 
de mensen. Dat betreft heel con-
creet wat we toevoegen in ste-
nen en andere materialen, maar 
ook de manier waarop we bezig 
zijn en gemotiveerd worden.”
“Kunst is daarbij een prachti-
ge uiting. Wij kunnen met beeld 
zo veel meer vertellen dan met 
woorden. Kunst heeft namelijk 
het vermogen om schoonheid te 
scheppen en esthetisch genot op 
te wekken. Het wekt gevoelens 
op bij mensen, geeft onze om-
geving kleur. Dit is wat BPO ook 
probeert te creëren in haar werk. 
Geen stenen stapelen, maar re-
kening houden met de historie 
van de plek en de mensen die er 
wonen en werken. Juist dat ver-
talen naar de toekomst. Ieder 
mens en gebied is uniek en dient 
als zodanig ontwikkeld te wor-
den. Beleving creëren is iets heel 
anders dan domweg meters ma-
ken. Dat is precies het verschil 
dat we als bedrijf willen maken.”

Expositie in 
Klaver Vier
Castricum - Deze herfst heeft 
het kaboutervolkje de Klaver Vier-
winkel op de Dorpsstraat 45a be-
stormd. Het past helemaal in de 
sfeer van de paddenstoelen en 
vallende bladeren. De kabou-
ters zij er in alle vormen en ma-
ten. Vooral de kunststof kabouter 
van Annekebouke springen eruit, 
want ze komen met halfedelste-
nen, lantaarns, knuffels en pom-
poenen. Sociale werkplaats ‘Ons 
Tweede Thuis’ komt met kabou-
ters van berkenstammen. Er zijn 
natuurwezens van Rubens Linné, 
bekers, borden, kaarsen en klom-
pen en zelfs magische spelletjes, 
alles voor de herfstvakantie! 
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‘In ’t leven vindtment al’

De wereld door de ogen 
van Gezien van de Riet

Castricum - Ze wordt een na-
tuurtalent genoemd en expo-
seert in binnen- en buitenland. 
Zelf klein van stuk, steekt het 
werk van de Castricumse kun-
stenares Gezien van de Riet 
(1942) met kop en schouders uit 
boven de middelmaat. Haar rea-
listische werk is nu te zien in een 
prachtig vormgegeven boek en 
dat werd eens tijd. 
Liefhebbers van de natuur in 

deze omgeving zullen genieten 
van de prachtige en realistische 
weergave van de zee, het bos en 
de duinen. De bomen nabij Kijk-
uit, de Schotse Hooglanders, het 
waterwingebied, de wolken bo-
ven de Noordzee… 
Schilder, schrijver en museum-
houder Rob Møhlmann over 
haar werk ‘Het laantje van Kijk-
uit-1’: “Als houten Gorgonen 
(red: mythologische monsterlij-

ke vrouwen) kronkelen de stam-
men omhoog, riekend met hun 
takken, op weg naar het firma-
ment. Licht en schaduw geven 
deze doodstille tocht een dui-
zelingwekkende werveling. Hier 
klinkt bijna hemelse muziek. Met 
lage bassen en hoge tonen.”  
Het kunstboek ‘In ’t leven vindt-
ment al’ bevat meer dan 150 af-
beeldingen, waarvan een deel in 
kleur. In ’t leven vindtment al? 
Gezien: “Dat is een gezegde van 
de Hollandse realistische schil-
ders uit de Gouden Eeuw dat 
ik tot mijn motto heb gemaakt. 
Wie realistisch schildert heeft 
het geluk alsmaar meer te ont-
dekken van een wereld vol va-
riatie in licht, kleur, vorm, sfeer 
of patroon, onmogelijk te vat-
ten in één schildersleven. Verzin-
nen hóeft niet, zei men toen, en 
ik zeg het hen na. In de zeven-
tiende eeuw verwachtte men wel 
inventie in de kunst. Eén van de 
toenmalige kunsttheoretici, Karel 
van Mander, legde dat uit als een 
vond; iets dat na lang en scherp 
kijken in de natuur is gevonden. 
Dat is me uit het hart gegrepen.” 
Gezien hoopt dat haar werk bij-
draagt aan een groter kijkgenot 
in de natuur. “Schilderijen kun-
nen je attent maken op schoon-
heid om je heen, waar je an-
ders niet zo op gelet zou hebben. 
Vaak loop je immers langs de 
mooiste boomstammen of on-
der de prachtigste wolken zon-
der er erg in te hebben.” Gezien 
ziet ze wel. 
Het boek is gevarieerd in tech-
nieken en thema’s. Ook de mens 
is een geliefd thema. En er zijn 
tekeningen in het boek opgeno-
men van Latijns Amerika waar 

de kunstenares jarenlang werk-
te. Tekeningen met pastel, houts-
kool, potlood of pen, gemaakt in 
het oerwoud of de stad. De tek-
sten in het boek zijn van de pu-
blicist, schilder en voormalig do-
cent van de Academie Miner-
va Diederik Kraaijpoel die haar 
een gretig lerend talent noemt. 
Kunsthistoricus en galeriehou-
der Leo van Heijningen beschrijft 
een wandeling met Gezien waar-
bij gezocht wordt naar het ant-
woord op de vraag wat schoon-
heid is. Conclusie? Een ondoor-
grondelijk raadsel. Gezien gaat 
zelf in op de verrassende ont-
wikkeling van haar talent: “Na-
tuurgetrouwheid is niet het doel, 

het is een middel. Schoonheid is 
het doel.” 
De Castricumse schilderes-teke-
nares presenteert het boek in de 
souterrain van boekhandel Laan 
op 12 november om 20.00 uur. 
Maar eerst is de officiële pre-
sentatie op zondag 2 november 
om 16.00 uur in Kunstzaal van 
Heijningen in Den Haag. 
Dan wordt ook de expositie ge-
opend van het werk van Ge-
zien die tot en met 23 novem-
ber duurt. Het boek is verkrijg-
baar bij elke erkende boekhan-
del en het ligt bij Laan op voor-
raad. Voor meer informatie biedt 
de website www.gezienvande-
riet.nl uitkomst.  

Afwisselend abstract werk 
van Perspectief in Cirkel

Stichting Mama Jane 
blij met Johannesschool
Akersloot - De ouderraad van 
de Johannesschool in Akersloot 
heeft dit jaar weer een cheque 

overhandigd aan de Stichting 
Mama Jane. Dit geld is bijelkaar 
gespaard tijdens de jaarlijkse 

Textielacties. In ruil voor opslag 
ontvangt deze Stichting eender-
de deel van de opbrengst van 
het textiel. 
Dit jaar heeft de actie 1215,00 
euro opgebracht. Ivonne Schou-
ten, voorzitter van de Ouderraad 
van de Johannesschool heeft de 
cheque op 13 oktober tijdens 
de jaarvergadering aan Lonne-
ke Schagen overhandigd. Met 
het geld wil de Stichting dit keer 
voedselhulp gaan regelen. 

Daarnaast wordt een deel van 
het geld gebruikt om een opge-
bouwd gastenverblijf in te rich-
ten. Hier kunnen de weeskinde-
ren van Mama Jane uit Uganda 
werken als zij het weeshuis moe-
ten verlaten. De opbrengst komt 
weer ten goede van het wees-
huis. 
De kinderen van de Johannes-
school worden door de Stichting 
bovendien op een actieve manier 
betrokken bij de kinderen uit het 
weeshuis. 

Castricum - Grote kleurige 
schilderijen, klein subtiel werk, 
verstild of dynamisch. De ten-
toonstelling van de abstract-
groep van de Castricumse kun-
stenaarsvereniging Perspectief 
biedt deze uitersten, maar ge-
meenschappelijk is dat alle deel-
nemers abstract werken.
Zo’n 15 jaar geleden was er on-
der leiding van Jessica Keppel 

een aarzelend begin van deze 
groep. Begeleider is nu de beel-
dend kunstenaar Eric Beets. Bij-
zonder is dat alle deelnemers 
heel individueel en persoonlijk 
werk maken. Bij de éen is het 
een kleurenfeest, bij de ander 
komt de sfeer van licht en don-
ker mooi tot uiting, de structuur 
van het oppervlak kan glad of 
heel ruw en levendig zijn. Ande-
ren spelen weer meer met vorm. 
Het is een verrassende tentoon-
stelling die alle kanten van het 
abstract schilderen laat zien.
De tentoonstelling is te zien tot 
en met 23 november in Cultu-
reel centrum De Cirkel Hoflaan 1 
in  Heemskerk. Men kan terecht 
opwerkdagen van 10.00 tot 15.00 
uur en op zondag van 14.00 tot 
16.00 uur. 
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Stratenvoetbal bij FC 
Castricum op kunstgras 
Castricum - Net als ieder jaar 
organiseert de KNVB het 4 te-
gen 4 stratenvoetbaltoernooi. Dit 
is de kleinste vorm van een ech-
te wedstrijd waarbij alle elemen-
ten van het voetbalspel aan bod 
komen. Afgelopen zaterdag wa-
ren in alle vroegte 58 E-pupillen-
teams uit de regio naar sport-
park Noord-End gekomen om 
de wedstrijdjes te spelen. Om 
half tien werd er afgetrapt voor 
de eerste wedstrijdjes die tien 
minuten duurden. Ieder team 
speelde vier of vijf partijtjes. 
In totaal 140 wedstrijden werden 
er gespeeld en 697 keer ging de 
bal over de doellijn, een gemid-

delde van vijf doelpunten per 
wedstrijd. 
FC Uitgeest was bij FCC het 
meest succesvol en werd met 
team 2, 3, 7B, 11 en 12 eerste in 
deze voorronden van het toer-
nooi. FC Castricum had zelf met 
team 1A ook een eerste plek ver-
worven. Andere winnaars waren 
Vogelenzang 2, St Adelbert 2, 
THB 2A en Hoofddorp 1. Zij kun-
nen allen uitzien naar wedstrijd-
jes in de tweede voorronde wel-
ke in maart 2009 wordt gespeeld. 
De finale is op 4 juli op de Dam 
in Amsterdam maar wie daar bij 
wil zijn moet als team eerst nog 
vier tussen ronden overleven. 

De E pupillen meisjes van FC Castricum waren ook aanwezig op het 
stratenvoetbaltoernooi.

zondag 26 oktober 14.00 uur:

Limmen - Schagen
balsponsor: denniS beentjeS

interieurbouw keukenS, enz.

pupil v.d. week: Sim Liefting (Limmen d1)

VV Limmen onderuit
Castricum - VV Limmen is te-
gen HSV verrassend met 2-1 on-
deruit gegaan. Het team blijft 
toch samen met VVW koploper.
De voetballers van Limmen 1 zijn 
met een doffe dreun op het on-
dermaanse neergeploft. Op het 
volgepakte sportpark het Maal-
water in Heiloo - zo’n duizend 
toeschouwers omzoomden het 
veld - werd een onnodige neder-
laag geïncasseerd. In het laatste 
kwartier verspeelde Limmen een 
0-1 voorsprong. 
De nederlaag deed pijn, maar de 
dosis geluk waarmee men vori-
ge week de overwinning op KGB 
over de finish kon duwen, liet 
het team deze keer in de steek. 
Scheidsrechter Rijser was een 
leidsman die de beladen streek-
derby goed aanvoelde. Toch viel 
er in de eerste 45 minuten niet 
veel te genieten. HSV en Limmen 
speelden een vlakke eerste helft 
waarbij het aantal doelrijpe kan-
sen op de vingers van één hand 
waren te tellen. 
Hoe anders was het na de pauze. 
Limmen startte voortvarend en 
incasseerde vijf minuten na het 
hervattingsignaal de beloning. 
Ron van Stralen behield na een 
vlijmscherpe counter het over-
zicht en bood Harry Verduin een 
goede schietkans. Die mikte de 
bal met een afgemeten schuiver 
precies in de uiterste hoek: 0-1. 
Het was de inleiding voor de 
beste fase van Limmen, waar-

in het twee behoorlijke kansen 
kreeg. Van Stralen was het eind-
punt van een heel mooi opgezet-
te aanval, waarna hij ook goed 
inschoot maar de doelman van 
HSV ternauwernood nog een 
hand achter diens inzet kreeg. 
De kans van Jeroen Veldt werd 
tenietgedaan door de scherp 
vlaggende grensrechter. Spel-
verdeler Rik Seignette viel hal-
verwege de tweede helft gebles-
seerd uit.
Een kwartier voor tijd speelde 
Cris Zomerdijk te lichtzinnig te-
rug waarna doelman Edwin den 
Breejen alle zeilen moest bijzet-
ten om de bal voor de doellijn 
te keren. Dat lukte, maar de re-
bound werd onverbiddelijk bin-
nengeschoten: 1-1. Vijf minuten 
later was het weer raak. Dit keer 
zeilde de bal via de hand van Den 
Breejan naar de bovenhoek: 2-1. 
Met de invallers Martijn de Haan 
en Koen Nijman jaagde Limmen 
in de slotfase nog wel op de ge-
lijkmaker, maar behoudens wat 
schoten uit de tweede lijn kwam 
de gelijkmaker niet meer op het 
bord. 
Met het verlies kwam er voor 
Limmen 1 een einde aan een 
heel mooie serie. Twaalf officië-
le wedstrijden op rij (negen com-
petitie- en drie bekerduels) bleef 
het team ongeslagen en dat is 
een reeks die niet snel verbeterd 
zal worden. Zondag speelt Lim-
men tegen Schagen. 

Tweede periode JeugdSportPas
Van start met nieuwe 
en uitdagende sporten!
Castricum - In de tweede peri-
ode van het project JeugdSport-
Pas kunnen kinderen uit Castri-
cum, Akersloot en Limmen weer 
vrijblijvend kennismaken met di-
verse sporten. Voor de komende 
periode staan fitness, badmin-
ton, waterpolo, dancemix, judo, 
atletiek en hip-hop op het pro-
gramma. 
Kinderen uit de groepen 5 tot 
en met 8 kunnen gedurende 
vier lessen vrijblijvend meedoen 
zonder direct lid te hoeven wor-
den van een vereniging. Voor het 
complete overzicht van spor-
ten, data, tijden, locaties en kos-

ten zie de website van het JSP 
project www.sportservicekenne-
merland.nl.  

De kinderen hebben de he-
le herfstvakantie de tijd om een 
sport te kiezen en zich daarvoor 
in te schrijven via de site want de 
inschrijfperiode loopt van maan-
dag 20 oktober tot dinsdag 4 no-
vember. 
Kinderen die zich willen inschrij-
ven maar niet over internet be-
schikken, kunnen contact opne-
men met André van der Jagt, co-
ordinator van de JSP, tel.  0251-
661377.

Helios D1 kampioen in 
derde klasse geworden
Castricum – Helios had afgelopen weekend weer een feestje te vie-
ren. De D1 won met klinkende cijfers (9-2) van Koog Zaandijk en daar-
mee sleepten de jonge korfballertjes de titel in de derde klasse in de 
wacht. Dit veldseizoen werden vijf van de zes wedstrijden gewonnen, 
wat net voldoende was voor de eerste plaats. Foto: Willem Klopper.

‘Winterfeesten’ 
dansen bij Igram
Castricum - Internationale 
dansvereniging Igram start don-
derdag 30 oktober een cursus 
voor kinderen van acht tot en 
met twaalf jaar met het thema 
‘winterfeesten’. 
Er wordt in acht lessen onder 
andere een lampionnendans, de 
turkse lichtjesdans ‘Cayde Ci-
ra’, de stoere Engelse dansvorm 
‘Morris’ en de ‘IJspolka in een 
nieuw jasje’ aangeleerd. 
Dit alles onder leiding van de en-
thousiaste dansdocente Maartje 
Ligthart. 
De achtste en laatste les op don-
derdag 18 december wordt ter 
afsluiting met de kinderen een 
korte voorstelling gegeven voor 
ouders en andere belangstel-
lenden onder het genot van een 
winters hapje en drankje. 

Tijd en plaats: donderdags 16.00 
tot 17.00 uur in Toonbeeld. Erva-
ring is niet nodig, wél plezier in 
muziek en bewegen. Opgave en 
info: Carine van der Geest, tel. 
0251-655148.

Goede partij 
Ber Zonneveld
Castricum - Ber Zonneveld 
speelde tot nu toe zijn beste par-
tij biljart tegen Frans Peperkamp. 
Met series van tien, negen en 
negen maakte Ber zijn partij in 
achttien beurten uit met 50 ca-
ramboles. Bijna een moyenne 
van drie. Daar had Frans geen 
antwoord op.
Tegen Cees Liefting en Marie-
ke Schigt had Frans een beter 
gevoel. Met series van 173 en 
157 speelde hij zijn beide par-
tijen 450 caramboles in achttien 
beurten uit. 
Jan Visser had ook zijn avond. 
Tegen Gertjan Beentjes begon 
hij in de eerste beurt met 99 en 
maakte in de zevende beurt de 
partij uit met 45. 
Tegen Cees Suurmond met een 
serie van 103 maakte Jan zijn 
250 punten kader 38/2 in elf 
beurten uit.
Jan speelde een partij tegen 
Hans Gosselink. Hans tikte nog 
een serie van 46, maar Jan was 
in negentien beurten uit.
Jan Hans v.d. Berg die goed in 
vorm is was tegen Jan Levering 
te sterk. Met series van 22 en 33 
speelde Jan Hans zijn 80 caram-
boles in zestien beurten uit. 
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Atleten AV Castricum sterk 
in Amsterdam Marathon
Castricum - Hugo van den 
Broek is in de Marathon van Am-
sterdam als eerste Europeaan 
geëindigd. De Castricummer zet-
te na een goede race een eind-
tijd van 2.13.51 op de klokken en 
behaalde in het sterke veld de 
14e stek. Peter Res van AV Cas-
tricum finishte in zijn eerste ma-
rathon in een knappe 2.27.44.
Als voorbereiding voor de Am-
sterdam Marathon had Van den 
Broek gekozen voor een langdu-
rig verblijf op de hoogvlakte van 
Kenia. 
Afgelopen vrijdag keerde de 
AVC’er terug uit Midden-Afri-
ka in de hoop een tijd van in de 
2.13 te realiseren. Met een eer-
ste vijf kilometer in 15.45 en een 
doorkomst op de halve marathon 
in 1.06.20 lag de 31-jarige Cas-
tricummer zelfs op schema voor 
een nog iets snellere eindtijd. De 
laatste zeven kilometer echter, 
sowieso berucht in de marathon, 
speelde de wind toch danig par-
ten. Een lichte terugval van het 
tempo was het gevolg. Ondanks 
dat kwam er een fraaie 2.13.51 
op de klokken. Met deze presta-
tie is Van den Broek dit jaar de 
snelste Nederlander op de klas-
sieke afstand. 

Ook Peter Res kwam tot een op-
merkelijke prestatie. De AVC’er 
stond voor het eerst aan de start 
van een wedstrijd over de 42.195 
meter en streefde naar een eind-

tijd van onder de 2.30. Bij een 
vlak gelopen wedstrijd beteken-
de dit kilometertijden van 3.33 
exact. De Heemskerker maak-
te al snel deel uit van een groep 
van zo’n tien atleten, die de halve 
marathon aflegde in 1.13.58. Na 
zo’n 25 kilometer viel de groep 
uiteen. Vanaf kilometer 32 moes-
ten ook de twee nog resterende 
lopers van het groepje Res laten 
gaan en was de AVC’er op zich-
zelf aangewezen. Res voelde zich 
ijzersterk en kon op vier kilome-
ter voor de meet, bij het ingaan 
van het Vondelpark, zelfs nog 
een versnelling doorvoeren. Met 
een laatste kilometer in 3.21, de 
snelste uit zijn wedstrijd, beëin-
digde hij de wedstrijd in 2.27.44. 
Hiermee passeerde de AV Cas-
tricum-atleet als vierde Neder-
lander de finishlijn. ‘Ik heb de 
wedstrijd erg vlak gelopen, zon-
der verval en kwam voor m’n ge-
voel zelfs nog redelijk fit over de 
finish’, aldus een zeer tevreden 
Res. 

Ryan Clark
Tijdens de marathon werd voor 
de jeugd een wedstrijd georga-
niseerd over een kilometer. Ook 
hier was er succes voor AV Cas-
tricum. Ryan Clark was bij de 
tien- en elfjarige jongens de 
snelste. Hij passeerde de meet in 
3.21 met een voorsprong van vier 
seconden op de als tweede aan-
komende Jochem Dobber. 

Peter Res loopt sterke marathon in 2.27.44 (foto: Chris Zuiderwijk)

Castricummers vinden sleutel naar succes
Gooi doet net voor tijd deur op slot
Castricum - Er hing een enor-
me verrassing in de lucht boven 
sportpark Wouterland. CAS RC 
stond lange tijd op winst in het 
topduel tegen ’t Gooi. In de bles-
suretijd sloeg de ploeg uit Naar-
den alsnog keihard de deur naar 
een knappe overwinning voor 
de neus van de Castricummers 
dicht. Een schamel bonuspunt 
restte na de 16 – 17 uitslag en 
vooral teleurstelling dat het goe-
de spel niet met een overwin-
ning werd beloond. Duidelijk is 
wel dat de jonge ploeg met eni-
ge aanvulling nog steeds hoopt 
in de top mee te kunnen draai-
en en daarom zal de wedstrijdlo-
ze periode benut worden om met 
trainingen de puntjes op de i te 
krijgen. Alle andere teams wisten 
wel te winnen. Het Driede (17 – 
15) en de Shadows (41 – 28) ook 
op eigen veld en van ’t Gooi; de 
Ladies in Purmerend met 17 – 22 
van Waterland.

De hoofdwedstrijd kende een 
sterke start van ’t Gooi. Toch was 
het de thuisploeg die bijna de 
eerste score op de grasmat leg-
de. Eerst was er al een sterk mo-
ment van Sven Berg, voordat Da-
niel McCorkindale Daan Panne-
keet in stelling bracht. Hij kwam 
centimeters tekort voor de ope-
ningstry. Na een kwartier moest 
de eveneens sterk spelende Re-
my van den Brink geblesseerd 
het veld verlaten. Hij werd ver-
vangen door Walter van Keulen. 

Halverwege de eerste helft leid-
de Lammert Ruiter de Castricum-
mers naar de voorsprong. Op de 
scrumhalfpositie gaf hij Daniel 
Zwijnenberg de eer om te sco-
ren. Tien minuten later verhoog-
de Ruiter zelf de marge naar tien 
punten met een uitstekende ac-
tie. Het vervolg van de ontmoe-
ting tot de rust was er sterk spel 
van CAS RC, dat met de terug-
keer van Edward Kelsey en nieu-
weling Mauri Harris veel meer 
vertrouwen uitstraalde.
Dat vertrouwen kreeg direct na 
de hervatting een knauw toen 
ook Van Keulen geblesseerd 
moest uitvallen. Hij werd uit-
stekend vervangen door Kees 
Beentjes, maar in de tussentijd 
wisten de gasten met een try van 
Allard Jonker wel tot 10 – 5 dich-
terbij te kruipen. Het volgende 
kwartier werd echter een show 
van de schopkunsten van Rob 
Molenaar. Hij beloonde zijn ei-
gen goede spel met twee fantas-
tische penalty’s en zag de ploeg 
direct weer opveren met de rian-
te 16 – 5 voorsprong. Een derde 
strafschop kwam net niet over de 
palen en achteraf bleek dat de 
wedstrijd daar beslist had kun-
nen worden. In de slotfase bleek 
de ploeg uit Naarden over meer 
veerkracht te beschikken en 
leefde op. Hier en daar ontstond 
wat irritatie en de toegeken-
de straffen vielen uit in het na-
deel van de Castricummers. Tij-
dens de tijdstraf van Ruiter pro-

fiteerde ’t Gooi direct via een ge-
makkelijke try van Anton Werth 
en de conversie van Matt Myers. 
Toch leek de 16 – 12 voorsprong 
vastgehouden te kunnen worden 
en werden aan Castricumse zij-
de nog enige verse krachten in-
gebracht. Het mocht echter niet 
baten. CAS RC had eindelijk de 
sleutel gevonden naar een suc-
cesvol resultaat, maar de Gooise 
ploeg gooide in blessuretijd als-
nog de deur op slot. De Castri-
cumse defensie kon onder gro-
te druk geen stand meer hou-
den en Roy van Leyen werd voor 
zijn ploeg de held van de dag. 
Extra zuur voor de Castricum-
mers was de onverwachte over-
winning van Den Haag op lands-
kampioen Dukes (15 – 0), waar-
door de aansluiting naar de top 
nog verder weg lijkt. Trainer Des 
Tuiavii wanhoopt echter nog al-
lerminst. Met het vertoonde spel 
verwacht hij uiteindelijk toch een 
rol te kunnen spelen om bij de 
top vier te eindigen en daarmee 
alsnog de play-offs te behalen. 
Er kan de komende weken volop 
getraind worden en een eenheid 
gesmeed worden, want de com-
petitie ligt even stil. Er zijn wed-
strijden voor het Nederlands vijf-
tiental en tegelijkertijd wordt er 
dan in diverse klassen voor de 
beker gespeeld. 
Zondag spelen de Ladies en de 
Colts op Wouterland; het Driede 
is op rugbypromotietour in Tur-
kije.

Het bekeravontuur van 
Vitesse ’22 duurt voort
Castricum – Afgelopen zondag 
geen competitiewedstrijd voor 
Vitesse ’22, maar een beker-
wedstrijd in Bergen tegen Ber-
dos. In een eenzijdige wedstrijd 
bleek de plaatselijke vierdeklas-
ser geen partij voor de Castri-
cummers, die verzuimden om de 
dubbele cijfers op het scorebord 
neer te zetten. De wedstrijd ein-
digde in een overduidelijke winst 
voor Vitesse: 9-1.
In de openingsfase was er een 

gretig Berdos, die met wat op-
pertunistische aanvallen gevaar 
stichtte voor het doel van kee-
per Koekkoek. Uit een corner 
schoot een Berdos-speler recht 
in de handen van Koekkoek, 
die kennelijk verrast werd door 
de vaart van de bal en deze los 
liet. De lange spits greep dit bui-
tenkansje aan en zette de thuis-
ploeg op 1-0. 
Vanaf dat moment leek Vitesse 
een versnelling hoger te scha-

Aanval van Vitesse.

kelen, wat resulteerde in fraaie 
goals voor Tom Spil en Sander 
Blankendaal, na uitstekend voor-
bereidend werk van Robin Bak-
ker. Met deze 1-2 voorsprong op 
zak, leek het verzet van Berdos 
gebroken en kon Vitesse, na een 
reeks soepel lopende aanvallen 
in de Bergense gatenkaas, de 
voorsprong uitbreiden naar 1-6, 
door doelpunten van v.d. Berghe 
(2x), Bakker en Van Pinxteren.
De tweede helft bracht logi-
scherwijs geen spectaculair 
voetbal op. 
Vitesse nam wat gas terug met 
het oog op de topper tegen Pur-
mersteijn van volgende week en 
Berdos leek het allemaal wel te 
geloven bij deze achterstand. 
Toch waren er een paar hoogte-
punten in de tweede helft, waar-
bij vooral de goal van Blanken-
daal opviel. De hardwerkende 
middenvelder haalde verwoes-
tend uit met zijn begaafde lin-
kerbeen en maakte via de lat 
de 1-7. Ook Robin Bakker toon-
de nog even zijn kwaliteiten. 
Eerst maakte hij de achtste goal 
voor Vitesse, om vervolgens mid-
dels een solo van 40 meter, in-
valler Kokkelkoren de 1-9 aan te 
bieden, wat uiteindelijk ook de 
eindstand werd. 
Een verlengd bekeravontuur dus 
voor de Vitessenaren, waarbij in 
de volgende ronde toch wat meer 
tegenstand wordt verwacht.
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Verhalen 
van vroeger
Limmen - Wie weet nog wat 
vaan priktol is? Wie herinnert 
zich nog hoe men ‘s avonds de 
knikkerzak leegschudde om te 
zien hoeveel men die dag ge-
wonnen had?. Teruggaan naar 
toen, het kan een aanstekelijke 
en vrolijke activiteit zijn! 

Daarom zijn in het hele land, met 
veel enthousiasme, groepen ou-
deren herinneringen aan het op-
halen. Ook de KBO organiseert 
deze bijeenkomsten samen met 
de Stichting Welzijn Castricum. 
De eerste keer is op woensdag-
ochtend 29 oktober om 10.00 uur 
in Vredeburg. De bijeenkomsten 
zijn gratis toegankelijk. Aanmel-
den kan bij Ton van Hees tel. 
5052156 of bij Sjef Snepvangers 
tel. 5054832. 

Bingomiddag in 
Pancratiuskerk
Castricum - In de parochiezaal 
van de Pancratiuskerk wordt op 
zondag 26 oktober de jaarlijk-
se bingomiddag gehouden. De 
opbrengst is bestemd voor het 
Lourdeswerk in Castricum/Bak-
kum. De bingomiddag begint om 
14.00 uur en de toegang is gra-
tis. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 

Gevonden en
vermiste dieren

072-5612482. 

Gevonden:
Omgeving Laan van Albert’s 
Hoeve Castricum: zwart poes-
je, circa 5 maanden. Juliana van 
Stolbergstraat Castricum: zwart/
witte magere poes, zwarte kop 
met wat wit, 1 lichtbruin oor, wit-
te bef, voor witte sokjes, ach-
ter kniekousen, klein wit staart-
puntje.

Open avond bij duik-
vereniging Aqua Plus
Castricum - Op 26 oktober 
houdt duikvereniging Aqua Plus 
een open avond in het zwem-
bad van Motel van der Valk in 
Akersloot. Wie altijd al heeft wil-
len leren duiken of het duiken 
in verenigingsverband weer op 
wil pakken kan zonder kosten 
en verplichtingen eens kijken op 
de open avond. Door zelf te wa-
ter te gaan, te snorkelen en het 
uitproberen van een perslucht-
set, wordt de basis gelegd voor 
duikervaringen in Nederland en 

daarbuiten. Vragen? Neem dan 
vrijblijvend contact op met leden 
van de vereniging.  

Belangstellenden vanaf 16 jaar 
zijn welkom op 26 oktober om 
20.30 uur in het zwembad.  Voor 
meer informatie zie www.aqua-
plus.nl of kan men contact opne-
men met Arjan Heijne, tel. 0251 – 
319300 of Hans v.d. Vooren, tel. 
0251- 658824. Een e-mail sturen 
kan ook: aqua_plus_duikvereni-
ging@hotmail.com.

Spetterende Zwem4daagse
Castricum - Maandagmiddag 20 oktober is in zwembad ‘De Witte 
Brug’ te Castricum de 15e Zwem4daagse van start gegaan met een 
spetterende duik van twee dames van het ‘Sociaal Carnaval’. Zij open-
den deze Zwem4daagse door tussen alle ballonnen door de eerste 
baan te zwemmen gevolgd door de ruim 80 deelnemers. Zij zwemmen 
vier dagen achter elkaar 10 of 20 banen en kunnen daarmee het ‘Soci-
aal Carnaval’, goede doel, sponsoren. Vrijdagmiddag 24 oktober wordt 
deze 15e Zwem4daagse feestelijk afgesloten met een kleine braderie 
en de medaille-uitreiking.

Feest dorpshart 
Limmen - Zaterdagavond 25 ok-
tober geeft de Stichting Dorps-
hart een feest. René Shuman en 

de Belgische zangeres Angel-
Eye worden begeleid door Rene 
zijn eigen twaalfmans formatie.
Kaarten voor dit festijn zijn te 
verkrijgen bij de Burgerij. 

ADO ’20 Na een tussendoortje in de vorm van een 
ronde om de districtsbeker komt nu het 
serieuze werk voor ADO er weer aan. Op 
de Vlotter ontvangen de Heemskerkers 
in de competitie nu de FC Hilversum, dit 
jaar opnieuw debuterend in de hoofd-
klasse.

Voor Hilversum is 2008-2009 het tiende 
seizoen op dit niveau, maar de laatste ja-
ren is het een beetje op en af. De club uit 
de omroepstad kwam al uit in de hoofd-
klasse, lang voordat ADO er zijn entree 
maakte. Dat was van 1979 tot 1983, vier 
seizoenen aaneen. Vervolgens duurde 
het 16 jaar voordat de club zich weer 
meldde op het hoogste voetbalplatform 
voor de zondagamateurs. Dat werd toen 
voor een duur van drie jaar (1998-2001). 
Daarna werd het echt kwakkelen. Een 
jaartje eerste klasse, dan weer een jaar 
hoofdklasse, vervolgens twee jaar eer-
ste klasse, weer gevolgd door twee jaar 
hoofdklasse.

Oefenmeester Karel Bonsink keerde dit 
seizoen opnieuw terug na een jaar van 
afwezigheid. Het is dat er weinig water 
door Hilversum stroomt, anders hadden 
ze er ook een boot de “heen en weer” 
kunnen laten varen. 

Hoe ziet het er dit seizoen uit voor de 
groenwitten?
De formatie van Bonsink boekte tot dus-

ver drie overwinningen, alle drie thuis, 
en niet tegen de minste tegenstanders. 
Haaglandia (2-1) en Omniworld (3-2) 
verlieten sportpark Crailoo puntloos. 
Mededebutant HBS werd met zijn aller-
eerste wedstrijd in de hoofdklasse ook 
met een nederlaag naar huis gestuurd 
(2-1). Hollandia en Argon wezen Hilver-
sum allebei met 3-1 terug. Türkiyemspor 
bleef met 2-0 de baas.
Daarmee heeft ADO’s aanstaande te-
genstander evenveel punten als zijn 
gastheren.

Het wordt de 17e keer dat de clubs el-
kaar treffen, daarvan won ADO er acht, 
en Hilversum vijf. Thuis verloor ADO 
slechts één keer (0-1), in 2005/2006. Het 
daaropvolgende seizoen revancheerden 
de Superezels zich op de Vlotter via een 
2-1 zege. Maar de punten die ADO daar-
mee dacht te verdienen werden door de 
KNVB verbeurd verklaard. 

Daarover zullen 
we het maar niet 
meer hebben. 
ADO zal er op 
gebrand zijn 
al zijn trouwe 
supporters de 
eerste thuisover-
winning van dit 
seizoen te be-
zorgen.

ADO’s volgende tegen-
stander: FC Hilversum

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

FC Hilversum

zondag 26 oktober
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

Karel Bonsink
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Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 23 oktober
20.00 uur: Dartcompetitie 
Vrijdag 24 oktober
20.00 uur: Dartcompetitie
RZVV SNS Regiobank Competitie 
19.30 uur: Snijder Stoffering- Bouw en Funderingstechniek
20.10 uur: Autobedrijf Uitgeest - TD-Support
20.50 uur: Tesselaar- De Bonte Vivant 2
21.30 uur: De Groot Verzekering - Grafico
22.10 uur: Bellus Bouwkosten- WEA accountants
Zaterdag 25 oktober
15.00 uur: Basketbalcompetitie
Zondag 26 oktober
10.00 uur: Jeugddarten 
11.00 uur: Grote Vlooienmarkt
Maandag 27 oktober 
20.30 uur: KNVB Zaalvoetbal
Woensdag 29 oktober
20.00 uur: recreatie badminton en volleybal

Stormvogels onderuit
Uitgeest - Korfbalvereniging 
Stormvogels is tegen Crescendo 
fors onderuit gegaan, het werd 
een pijnlijke 15-3 nederlaag.
In deze wedstrijd zijn vooral veel 
schoten gemist door Stormvo-
gels. Speler Gerard Valkering: 
“Soms gingen ze net aan mis, 
maar andere keren gingen ze 
heel erg mis.” De ruststand was 
5-0. Valkering; “De trainer vond 
dat 4 van deze doelpunten ook 
nog te wijten waren aan eigen 
fouten. Maar 5 doelpunten door-
laten in een helft is natuurlijk niet 
heel slecht. Alleen niet weten te 
scoren is een ander verhaal.” 
In de tweede helft ging het slecht 

met de ploeg uit Uitgeest. De te-
genstander kon liefst tien keer 
scoren. De uiteindelijke eind-
stand was 15-3. Oud eerste elf-
tal spelers René Binkhorst en 
Dorien Blokker zijn nog inge-
vallen, maar een ommekeer was 
niet meer teweeg te brengen. De 
treffers kwamen op naam van 
Eveline Jongejans, Saskia Blok-
ker en Mark Spillekom. “Een du-
el om snel te vergeten. We moe-
ten snel weer punten gaan pak-
ken.” Zondag is de tweede con-
frontatie met Aurora uit Haar-
lem. De eerste confrontatie was 
gelijk, dus de volgende wedstrijd 
moet gewonnen worden. 

Fraaie winst Fc Uitgeest
Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest zijn tegen Always For-
ward goed voor de dag gekomen 
en wonnen met liefst 5-0.
Uitgeest was vooraf volop gecon-
centreerd. Speelster Sandy Win-
ter: “Vandaag moest het gebeu-
ren. Na het grote verlies van de 
week ervoor moesten we een gat 
dichten. We begonnen dan ook 
goed met een compleet team dat 
betekent voor ons 3 wissels op 
de bank.” 
De eerste helft begon niet heel 
sterk, het was dan ook een op-
steker voor Uitgeest dat Danien 
Out de bal al vrij snel achter de 
doelman van Always Forward 
wist te plaatsen. Bij het tweede 
doelpunt bracht  Out de bal voor 
en maakte Sabine Admiraal (sa-
men met 1 van Always Forward) 
de bal keurig af: 2-0. Dat was te-
vens de ruststand. Na de pau-

ze werd Uitgeest wat feller, er 
moesten wat meer doelpunten 
vallen. Er werd meer getikt en 
zo kwam er ook een keurige 3-
0 van Pauline Admiraal die heel 
goed doorgelopen was. Trainer 
René de Vries had in de vori-
ge wedstrijd gezien dat er wei-
nig gekopt werd en ging hiermee 
aan de slag met de training en 
dat resulteerde in vele kopduels 
in deze wedstrijd. 

Daarna kwam al vrij snel de 4-
0 van Anouk Piso die hem heel 
mooi over de keeper lobde. De 
laatste maar zeker niet de min-
ste kwam van Wendy Berkhout 
die hem van een flinke afstand 
in het doel streepte. Na afloop 
was iedereen bij Uitgeest tevre-
den. Winter: “Met de 5-0 winst 
in onze zakken trokken we het 
doelsalto weer een beetje recht.”
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dit is écht grenzeloos lekker....!
Het is weer heerlijk genieten in deze herfstvakantie, én....
vergeet u zondag de tijd niet te verzetten.....??
nieuw ! amerikaans vruchtenbroodje
de hele week per st. € 2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:

taai-taai moppen
mmmm...... nu per zak van  4,75 voor € 3, 75 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562

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

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

Allerzielen in O.L. 
Vrouwe Geboorte
Uitgeest - Sinds lange tijd is het 
in de katholieke kerk gebruike-
lijk om op 2 november Allerzielen 
te vieren. Op deze dag wordt op 
bijzondere wijze al degenen die 
overleden zijn herdacht. Speci-
aal zij die het afgelopen jaar zijn 
heengegaan. Daarom is op 2 no-
vember om 19.00 uur een eucha-
ristieviering in de parochiekerk 
Onze Lieve Vrouwe Geboorte.
Tijdens deze viering wordt bij 
het noemen van de naam van 
een dierbare een gedachtenis-
kaars aangestoken waarop de 

naam van de overledenen staat. 
Na afloop van de viering kan de-
ze worden meegenomen. 
Bij goed weer zal ook dit jaar na 
de viering een lichtprocessie zijn 
naar het kerkhof om daar de gra-
ven en urnen van al de overlede-
nen te bezoeken en te zegenen.
Voor deze gelegenheid zal spe-
ciaal het pad én het kerkhof zelf 
verlicht zijn.
Na afloop is er koffie in de De 
Klop en daar zullen mensen van 
de Rafaëlgroep aanwezig zijn om 
nog even wat na te praten.

Inzet Bobs voor Kika
Uitgeest - Koninklijk Horeca 
Nederland bestaat 125 jaar. 
Daarom heeft de sector Dis-
cotheek- en Zaalbedrijven en 
de sector Café-Barbedrijven 
besloten om in het weekend 
van 30 oktober tot 1 novem-
ber smiley-lampjes voor 1,00 
euro te verkopen aan hun 
gasten. 

Per verkocht lampje gaat 0,50 
euro naar de Stichting Kinderen 
Kankervrij (KIKA). “Met deze ac-
tie willen we onze relatief jon-
ge gasten even stil laten staan 
bij het feit dat zij onbezorgd uit 
kunnen gaan, terwijl een hele-
boel zieke kinderen dat niet kun-
nen”, aldus Martijn Veen van 
Bob’s Party Palace Uitgeest.

Muz Theater 
speelt Hunks 
Heemskerk - Zijn vrienden 
noemen hem Casanova. Zelf 
noemt hij zich Michael, want zo 
heet hij. Michael heeft weinig ta-
lenten. Wel kan hij Scarface na-
doen, rappen en praten. Pra-
ten alsof er parels uit zijn mond 
vallen. Praten over sterren, over 
dromen, over mensen die hij 
mag. Als Michael je mag, is dat 
iets heel bijzonders. Hij ziet je 
voor wie je bent, als weet je dat 
zelf niet eens, en hij heeft pre-
cies hetzelfde sterrenbeeld als jij, 
wie je ook bent. Van Tweelingen 
tot Maagd, hij heeft ze allemaal 
gehad. Aanbeden door zijn lelij-
ke vriend Barry, gelooft Michael 
niet in God of in Allah, maar wel 
in blondines en brunettes. Als hij 
je trakteert op een naamketting 
ben je verkocht.
Vrijdag 31 oktober, 20.30 uur in 
het Cultureel Centrum De Cirkel, 
Cirkel 1, Heemskerk. 
Prijs: 9,00, CJP, pas 65 en CC-
pas: 8,00 euro. Telefonisch reser-
veren: St. Culturele Cirkel, 0251 
- 236942. Kaartverkoop op de 
avond van de voorstelling aan 
de zaal. 

Vier keer caba-
ret in De Zwaan 
Uitgeest - Cabaretliefheb-
bers opgelet! De Zwaan Cultu-
reel brengt een bijzondere avond 
cabaret. Op vrijdag 28 novem-
ber spelen vier nieuwe aanstor-
mende cabarettalenten elk een 
voorstelling van ongeveer 25 mi-
nuten. Uitgeest krijgt een unie-
ke kans op één avond kennis te 
maken met Jasper van Kuijk, Er-
ris van Ginkel, Anne Jan Toon-
stra en de groep Poolvogel. Deze 
groep bestaat uit drie heren, het-
geen wil zeggen dat de liefheb-
ber van het cabaret maar liefst 
zeven mensen in actie ziet.
Hoewel de namen misschien 
nog onbekend zijn, hebben de 
cabaretiers hun sporen toch al 
verdiend. Van Kuijk was finalist 
van het Griffioen Kleinkunstfes-
tival, Van Ginkel schopte het dit 
jaar tot de finale van het Festi-
val Cabaretesk. Anne Jan Toon-
stra behaalde de Jury- en pu-
blieksprijs Groninger Studenten 
Cabaretfestival in 2005 en Pool-
vogel won in 2008 het Amster-
dams Studenten Festival. Samen 
treden zij op in De Cabaretpoel, 
een nieuw initiatief voor aanstor-
mend cabarettalent om zich aan 
het publiek te presenteren. Het 
is een soort reizend cabaretfes-
tival, maar dan zonder competi-
tie-element. Wel een echte bele-
venis. Op 28 november in Dorps-
huis De Zwaan in Uitgeest. 
De voorverkoop van de toe-
gangskaarten start op 1 novem-
ber bij boekhandel Schuyt aan 
de Middelweg in Uitgeest. De 
toegangsprijs is 10,00 euro. De 
Vrienden van De Zwaan Cultu-
reel kunnen één toegangskaart 
kopen voor 7,50 euro.  
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Intocht Sint 
Nicolaas
Sinterklaas komt zondag 16 no-
vember om 14.00 uur per boot 
aan in de gemeentehaven aan de 
Meldijk. Een open koets brengt 
hem naar het Regthuys, waar hij 
wordt ontvangen en toegespro-
ken door burgemeester Baltus. 
Aansluitend maakt de goed-
heiligman een rondrit door Uit-
geest. 

Burgerlijke stand
GEBOREN
Tom Molenaar, zoon van R. Stal-
man-Molenaar en N. Molenaar
Lieke Catharina Katelijne Opdam, 
dochter van C.S.L. Manderick-
Opdam en S.W. Opdam

GEHUWD
O.W.F. Oerlemans en A.Smit
F.Teuthof en Y.J. Charlie

OVERLEDEN
A.J. Beentjes, 53 jaar
M.C. Theebe-Hooiveld, weduwe 
van J.J. Hooiveld, 82 jaar

Gratis fiets graveren bij AFAC
De Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC IJmond) houdt woens-
dag 29 oktober van 09.30 tot 15.30 uur een open dag aan de Wij-
ckermolen 1a in Beverwijk. Belangstellenden kunnen een kijkje 
komen nemen, gratis hun fiets laten graveren of informeren naar 
gestolen fietsen.

De AFAC is een opslagplaats voor 
alle fietsen die in de IJmond wor-
den verwijderd of zijn gevonden. 
De fietsen worden er opgeslagen en 
geregistreerd, maar ook teruggege-
ven aan eigenaren. Fietswrakken en 
fietsen die na een bepaalde termijn 
niet zijn afgehaald, worden vernie-
tigd of verkocht. Naast een depot 
voor verwijderde en gevonden fiet-
sen, vindt er ook controle plaats op 
diefstal; de AFAC als meldpunt voor 
vermiste fietsen.

Ook preventieve acties als het gra-
veren van fietsen behoort tot de 
activiteiten. Bij het graveren wordt 
een fiets voorzien van een unieke 
code die door alle centrales in Ne-

derland wordt herkend. Hierdoor is 
het mogelijk om een gestolen fiets 
te retourneren aan de rechtmatige 
eigenaar. Het is tijdens de open dag 
ook mogelijk om na te vragen of 
gestolen fietsen bij de AFAC staan 
opgeslagen.

Legitimatie
Zowel voor het graveren als voor de 
controle op gestolen fietsen tijdens 
de open dag is het noodzakelijk een 
geldig identiteitsbewijs te tonen (rij-
bewijs, ID-kaart, paspoort, verblijfs-
document). Wie zijn gestolen fiets 
in ontvangst wil nemen, moet ook 
over de fietssleutel beschikken en 
tien euro (contant) betalen aan ad-
ministratiekosten.

Licht N.H. kerk een nacht uit
De buitenverlichting van de N.H. kerk aan de Kerkbuurt zal zater-
dagavond 25 oktober niet branden. Ook in de nacht van zaterdag 
op zondag - de Nacht van de Nacht - blijven de lichtspots gedoofd. 
Wethouder van Milieu Piet Linnartz roept verder ondernemers en 
inwoners van Uitgeest op om spaarzaam te zijn met lichtreclames, 
etalageverlichting, buiten- en tuinverlichting.

De gemeente Uitgeest sluit zich 
van harte aan bij de landelijke ac-
tie ‘Nacht van de Nacht’. Die wordt 
deze maand oktober voor het vierde 
achtereenvolgende jaar gehouden. 
Het initiatief van de Stichting Natuur 
en Milieu en de Provinciale Milieufe-
deraties is bedoeld om er de aan-
dacht op te vestigen dat de nacht in 
Nederland door een overdaad aan 
verlichting steeds minder donker is. 

Dit kan bij de mens tot slaapstoor-
nissen leiden en nachtdieren in ver-
warring brengen. Daarbij wordt ook 
nog eens energie verspild.
De datum voor de Nacht van de 
Nacht is niet toevallig: in de nacht 
van zaterdag op zondag is de over-
gang van zomertijd naar wintertijd. 
Om 03.00 uur gaat de klok een uur 
terug, zodat de nacht ook nog eens 
een uur langer duurt.

Nieuw: informatiefolder Mantelzorg
Wethouder J. Chr. van der Hoek heeft woensdagavond 15 oktober 
in De Zwaan het eerste exemplaar in ontvangst genomen van een 
informatiefolder voor mantelzorgers. De informatie is gericht op 
ondersteuning die zij in Uitgeest kunnen krijgen bij het uitvoeren 
van hun zorgtaken. De folder is onder meer af te halen op het 
gemeentehuis.

In een toespraak ging de wethouder 
- ook uit eigen ervaring - in op de 
persoonlijke zorg en werkdruk die 
het zorgen voor een ander met zich 
mee kan brengen. In het bijzonder 
wanneer de persoon die hulp be-
hoeft zelfstandig woont of inwoont 
bij de mantelzorger. Hij gaf aan dat 
veel mantelzorgers hun werk om 
diverse redenen graag en onbaat-
zuchtig doen, maar dat een steun-

tje in de rug wel degelijk gewenst 
kan zijn. In dat geval kan de nieuwe 
folder de weg wijzen naar professi-
onele ondersteuning en begeleiding 
op allerlei terreinen.
De wethouder onderstreepte dat het 
gemeentebestuur mantelzorg seri-
eus neemt en de inspanningen van 
de Uitgeester mantelzorgers zeer 
waardeert. Dat zal nog eens worden 
benadrukt op maandag 10 novem-

ber, de Dag van de Mantelzorg.
De informatieavond in De Zwaan 
werd georganiseerd door Tandem 
en de gemeente Uitgeest. Meer in-
formatie op www.tandemzorg.nl of 
tel. 023 - 89 10 610.

Had je je fiets niet in een rek gezet of was-ie meer wrak 
dan fiets? Dan kan het zijn dat hij door de gemeente is 
weggeknipt en opgeslagen bij de AFAC-IJmond.

Check www.afac-ijmond.nl  0251 – 676660

Fiets weg?

Check eerst de AFAC!



Raads- en commissie-
vergaderingen
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
OPENBARE RAADSvERGADERING 27 OKTOBER
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
maandag 27 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 
28. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

- Vaststelling tarieventabel behorend bij de legesverordening.
- Zesde wijziging van de Monumentenverordening.
- Plan van aanpak structuurvisie.
- Vaststelling jaarverslag Leerplicht 2007-2008.
- Bespreking verslag Rekenkamercommissie.

OPENBARE RAADSvERGADERING 30 OKTOBER
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdag 30 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis, Middel-
weg 28. De vergadering begint om 15.00 uur. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

- Behandeling programmabegroting 2009 en meerjarenbegroting 
2010-2013.

- Vaststelling tarieven 2009 voor gebruik binnen- en buitensportac-
commodaties.

- Tweede wijziging legesverordening 1997 en vaststelling tarieventa-
bel 2009 behorende bij de Legesverordening 1997.

- Vaststelling 13e wijziging Verordening hondenbelasting.
- Vaststelling tarieventabel 2009 Verordening lijkbezorgingsrechten.
- Vaststelling 13e wijziging Verordening rioolrechten.
- Vaststelling 6e wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen.
- Vaststelling 12e wijziging Marktgeldverordening.
- Vaststelling tarieventabel 2009 Verordening afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten.
- Vaststelling 5e wijziging Verordening belastingen roerende woon- 

en bedrijfsruimten
- Vaststelling tarieventabel 2009 Precarioverordening.
- Vaststelling 4e wijziging Verordening toeristenbelasting.
- Vaststelling 4e wijziging Verordening forensenbelasting.
- Vaststelling Programmabegroting inclusief de eerste begrotingswij-

zigingen 2009. 

ONTvANGEN BOUWAANvRAGEN
BR 2008-095 De Hoop 3

Plaatsen twee tijdelijke noodlokalen
BL 2008-091 Castricummerweg 1

Vernieuwen daken

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden 
verleend.

AFGEGEvEN BOUWvERGUNNINGEN
Verzenddatum
22-10-2008 vrijburglaan 59

Wijzigen gevels en bestemming

TER INZAGE LEGGING, vERZOEK OM vRIJSTELLINGEN
Met ingang van vrijdag 24 oktober 2008 ligt in verband met een voor-
genomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BL 2008-082 Hooykamplaan 1
Plaatsen erfafscheiding

Met ingang van vrijdag 24 oktober 2008 ligt in verband met een voor-
genomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 19 
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) gedurende zes weken bij 
de afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2008-050 Uitgeesterweg 15
Oprichten rijhal

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

De herfstblaadjes dwarrelen van de bomen en het landschap ver-
andert van kleur. De herfst is een prachtige periode om erop uit 
te gaan. De digitale nieuwsbrief van de Groene IJmond en Tussen 
IJ&Z biedt volop inspiratie en informatie over uitstapjes in de regio 
voor de hele familie. De nieuwe nieuwsbrief met het thema herfst 
is te downloaden op www.groeneijmond.nl of www.tussenijenz.nl. 
Wie zich hier aanmeldt, ontvangt de nieuwsbrief voortaan automa-
tisch. Ieder kwartaal staan de regionale seizoensactiviteiten in de 
schijnwerpers. Ook is er informatie over de ontwikkeling van de 
groen- en recreatieprojecten de Groene IJmond en Tussen IJ&Z. 

Er zijn ook uitgebreide brochures 
van de Groene IJmond en Tussen 
IJ&Z. Deze zijn via het digitale loket 
van de provincie Noord-Holland, op 
www.pnh.nl, gratis op te vragen. 

Over de Groene IJmond
Met het programma de Groene 
IJmond investeert de overheid in 
groen in de regio IJmond. Het doel 

is om deze sterk verstedelijkte regio 
groener te maken voor de mensen 
die er wonen, werken of recreë-
ren. De deelprojecten zijn o.a. de 
Lunetten, de Duinen, de Groene 
Stadsrand, het Tuinbouwgebied, de 
Landgoederen, de Baak en Parkzone 
Wijkeroog. Ook is er veel aandacht 
voor het aanleggen en verbinden 
van fiets- en wandelpaden. In 2010 

moet het programma gereed zijn. 
De provincie Noord-Holland werkt 
samen met de gemeenten Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Recreatie Noord-Holland. Kijk voor 
meer informatie op www.groene-
ijmond.nl.

Over Tussen IJ&Z
Met het programma Tussen IJ&Z legt 
de overheid 250 hectare nieuw re-
creatiegebied aan tussen de IJmond 
en Zaanstad. Het programma zorgt 
voor meer recreatiemogelijkheden 
dicht bij huis. Het bestaat uit recre-
atiegebied de Buitenlanden rondom 
de Broekpolder, de Omzoom rond-
om Saendelft en het Aagtenpark bij 
Beverwijk. Ook is er veel aandacht 
voor aantrekkelijke wandel- en fiets-
routes die  straks door het groen van 

Herfst van Groene IJmond tot Zaanstad

Zaanstad naar de kust leiden. De 
provincie Noord-Holland werkt sa-
men met de gemeenten Beverwijk, 
Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, 
het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en Dienst Landelijk 
Gebied. Kijk voor meer informatie 
op www.tussenijenz.nl.

Gevraagd:
Babyborn pop voor doch-
tertje tegen klein prijs-
je. Tel: 06-42666677
Te koop:
Jongenskleding maat 74/80 
grote doos 10,-, tas met Mexx 
kleding (jongens) maat 68 
prijs 10,-. Tel: 0251-312911
Gevraagd:
Oude documenten, aande-
len, brieven, oud album met 
foto’s of kaarten ook uit de 
oorlog. Tel: 023-5360572
Te koop:
Poortdeur 2 meter hoog, 
hang- en sluitwerk roest-
vrij staal erg mooi, com-
pleet 50,-. Tel: 0251-246990

Te koop:
Heel net en goed functionerend 
digitaal antwoordapparaat, 
Swatch record. Fraaie vorm-
geving, kleur zwart en volledig 
compleet met gebruiksaanwij-
zing, verpakt in originele doos. 
Prijs 50,-. Tel: 0251-250956
Te koop:
2x Sachs achterwielen met 
trommelremmen met 3 ver-
snellingen 28 inch 7,50 euro per 
stuk. 2 voorwielen met trom-
melremmen 28 inch 6,50 eu-
ro per stu. Tel: 0251-236170
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges 
voor mijn verzameling. Geen in- 
en verkoop. Tel: 0255-535400

Te koop:
Nette, stoere, blauwe kin-
deroverall met ritssluiting, 
maat 152, prijs 10,-. Net-
te en goedwerkende Video-
camera Hi8, handycam, So-
ny CCD-TR8E. Filmt op band-
jes, incl. tas, boekje, lader, ac-
cu e.d. 50,-.Tel: 0251-250956
Te koop:
Z.g.a.n. mountainbike 26 
inch 18 versnellingen ook ge-
schikt voor meiden kleur 
lichtblauw als nieuw, koop-
je prijs 95,-. Tel: 0251-233236
Te koop:
Kinderledikantje met zeer 
goed matras 20,-, dvd-spe-
ler 20,-. Tel: 0255-517304

Te koop:
Herenfiets Union 3 versn., 
trommelrem en licht, goe-
de banden 125,-, meisjes-
fiets 3 versn. trommelrem com-
pleet met mandje 10-13 jaar 
prijs 60,-. Tel: 0251-210048
Te koop:
zeer stevige boodschap/sta-
tionsfiets, goede banden, verl. 
enz. 65 euro, tel. 0251-654624
Te koop:
Beuken box met kleed, mak-
kelijk inklapbaar 20,-. 
Tel: 0251-242341
Te koop:
8 mtr. sierhekwerk met 2x1,5 
mtr. inrijpoort kleur groen 
499,-. Tel: 023-5376931

Gevraagd:
Oude documenten, aan-
delen, brieven, oude foto’s 
los of in albums, oude kaar-
ten. Tel: 023-5360572
Te koop:
Zeer goede meisjesfiets 24 
inch 3x7 versnellingen, kleur 
paars/blauw, brede banden 
en verlichting, nieuwprijs 295,- 
nu 115,-. Tel: 0251-233236
Te koop:
Eiken bar in tonvorm ca. 25 jaar 
oud met houtsnijwerk hoog 54 
cm, doorsnede 40 cm, vraag-
prijs 35,-. Tel: 0251-375806
Te koop:
Muziekstandaard chroom 
10,-. Tel: 0251-231512

Te koop:
2 deurs vitrinekast 150,-, artis-
can 600 pro-36 prijs 10,-, cd rek 
lamp 200 cm hoog prijs 30,-, la-
dekast kleur wit 10,-, achter-
zitje 15,-. Tel: 0255-525073
Te koop:
Skipak maat 74 met wan-
ten lichtblauw 5,-, winter-
jas blauw maat 74 prijs 3,-
, box 30,-, rose bad + stan-
daard 25,-. Tel: 0251-206987
Te koop:
Geheel glazen salontafel 
prijs 55,-, metalen hoogsla-
per 55,-. Tel: 0251-251880
Te koop:
20 inch kinderfietsje (3-7 
jaar) 45,-. Tel: 0251-228812


