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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

 
Uitgeest - Vorige week woens-
dag is voor de jongste jeugd van 
TV de Dog een instuif georga-
niseerd in sporthal de Zien. De 
jeugd van de tennisclub mocht 
een vriendje en/of vriendinnetje 
meenemen om kennis te laten 
maken met tennis.
Onder de enthousiaste leiding 
van trainers Sharon Krop, Rik 

Prins en Ronald Vlieland wer-
den er rally’s gespeeld en diver-
se oefeningen gedaan. Als laat-
ste werd uiteraard afgesloten 
met een wedstrijd tegen de trai-
ners die overtuigend gewonnen 
werd door de jeugd! 
Zoals op de foto te zien is heeft 
iedereen het echt naar de zin ge-
had! 

Concert Muziekschool 
in Geesterheem
Uitgeest - Zaterdagmiddag 25 
oktober gaan leerlingen van De 
Nieuwe Muziekschool Uitgeest 
optreden in woonzorgcentrum 
Geesterheem. Van 15.00 uur tot 
16.00 uur zullen de leerlingen la-
ten horen hoe mooi zij kunnen 
spelen op de piano, fluit, cello, 

viool en gitaar. Het adres is: Vi-
Va! Geesterheem Uitgeest, Dok-
ter Brugmanstraat 15. Kijk voor 
meer informatie over De Nieuwe 
Muziekschool Uitgeest op: www.
muziekschooluitgeest.nl, e-mail 
muziekuitgeest@gmail.com, tel. 
06-19911026.

Auto in sloot 
langs Tolweg

Uitgeest - Een auto is in de 
nacht van vorige week dinsdag 
op woensdag in een sloot beland 
langs de Tolweg in Uitgeest. Dat 
gebeurde iets voor half vier. 
De bestuurster van het voer-
tuig kwam in de berm, verloor de 
macht over het stuur en kwam 
vervolgens tot stilstand in de 
sloot. De bestuurster, een 21-ja-
rige vrouw uit Beverwijk, raak-
te niet gewond. De vrouw bleek 
teveel te hebben gedronken. De 
Beverwijkse blies 335 Ugl en is 
aangehouden.
De bijrijder, een 25-jarige inwo-
ner van Uitgeest, is ter contro-
le overgebracht naar het zieken-
huis.  

Militaria- en boekenbeurs
Regio - Op zondag 26 oktober 
organiseert de Aircraft Recovery 
Group 1940-1945 in samenwer-
king met de Documentatiegroep 
‘40-‘45 een militaria- en boeken-
beurs in Luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis. Verspreid door het 
museum staan zo’n 25 kramen 
opgesteld waar een schat aan 
militaire spullen, boeken over 
onderwerpen uit de oorlog, kran-
ten, modellen enz. te koop wor-
den aangeboden en te kijk wor-
den gezet. De beurs wordt ge-
houden van 11.00 tot 16.00 uur.
De Documentatiegroep ’40-’45 
is in 1963 opgericht als vereni-
ging van verzamelaars van do-
cumentatie en militaria, maar 

tegenwoordig is het merendeel 
van de leden gewoon sterk ge-
interesseerd in alles wat met de 
Tweede Wereldoorlog te maken 
heeft. De Documentatiegroep 
’40-’45 heeft zo’n 800 leden, niet 
alleen in Nederland maar ook in 
het buitenland tot in Canada en 
Australië.

Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis. Zie ook: www.arg1940-
1945.nl.

8.95

Caramel, slagroom, melkchocolade 
en luchtige mokka-crème 
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Nu spaaractie voor 
BIBIZA armbandjes
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum: 11-09-2014 Amy Joy 
Noëlle, dochter van Kirsten S.K. 
Twaalfhoven. 25-09-2014 Noa 
Glorie, dochter van Richardus C.J. 
Glorie en Sharon C.A. Houtenbos. 
14-10-2014 Huub, zoon van Jo-
hannes N. Kuijs en Eshter Zon-
neveld. Limmen: 11-09-2014 Phi-
line Veldt, dochter van Ronald 
Veldt en Stephanie van der Wa-
gen. 15-09-2014 Yara Louise Ap-
pelman, dochter van Kristiaan G.J. 
Appelman en Monika D.M. Berg-
mans. Akersloot: 09-10-2014 Ai-
den Kerssens, zoon van Johan-
nes M. Kerssens en Anika Berk-
hout. 13-10-2014 Pepijn Gijsber-
tus Willibrordus, zoon van Ruben 
A.J. de Jong en Brigitte C.A. Stri-
per. Elders: 07-09-2014. Tessel Ge-
ke Bakker, geboren te Alkmaar, 
dochter van E.C. Bakker en B. Ak-
kerman. 12-09-2014 Jason Dirk-
son, geboren te Alkmaar, dochter 
van Jurgen B.F. Dirkson en Deni-
se M. Mens. 20-09-2014 Ferman 
Haximjian, geboren te Alkmaar, 
zoon van Wuxur Haximjian en Ya-
sheng Palid. 21-09-2014 Joep Lin-
nartz, geboren te Beverwijk, zoon 
van Pascal L.M.P. Linnartz en Sa-
cha Block. 22-09-2014 Milou Pee-
ters, geboren te Alkmaar, dochter 
van Frits Peeters en Maria J. Valke-
ring. 22-09-2014 Lola Lisotte Wij-
ker, geboren te Alkmaar, dochter 
van Johannes J. Wijker en Anne-
lies E. Castricum. 22-09-2014 Jim 
Zoontjes, geboren te Beverwijk, 
dochter van Marcus M.M. Zoon-
tjes en Johanna C.E. Kaandorp. 
25-09-2014 Jill Sander, geboren te 
Beverwijk, dochter van Johannes 
F. Sander en Catharina J. Zentveld. 
28-09-2014 Femme Mae Sentveld, 
geboren te Alkmaar, dochter van 
Robertus F.N. en Stephanie M.S. 
Out. 30-09-2014 Pien Maria Vero-
nica Dekker, geboren te Beverwijk, 
dochter van Robertus B. Dekker 
en Cynthia V.M. van de Reep. 02-
10-2014 Elizabeth Cornelia Wilhel-
mina Wesker, geboren te Alkmaar, 
dochter van Richard J.T. Wesker 
en Mariette A.C. Langhout. 03-10-
2014 Jayden Cornelis Gijzen, ge-
boren te Alkmaar, zoon van Mar-
cel P.C. Gijzen en Bianca E.A.C. 
Meeldijk. 03-10-2014 VajèIze Dek-
ker, geboren te Alkmaar, dochter 
van Marcus J.T. Dekker en Hendri-
ka C. Brakenhoff. 04-10-2014 Fien 
Hof, geboren te Beverwijk, dochter 
van Bram Hof en Jet Admiraal. 05-
10-2014 Lennox van Kampen, ge-
boren te Alkmaar, zoon van Mi-
chel van Kampen en Noortje Nan-
ne. 05-10-2014 Isis Sadé Kuij-
per, geboren te Alkmaar, dochter 
van Sander IJ. J. Bloedjes en Su-
zanne G.M. Kuijper. 08-10-2014 
Brenn Jouke Winder, geboren te 
Alkmaar, zoon van Gerardus J.P. 
Winder en Petronella J.M. Kuijper. 
08-10-2014 Maud Leonie Pee-
ters, geboren te Alkmaar, doch-
ter van Nick Peeters en Christi-
anne L. Osinga. 12-10-2014 Siem 
Herman Jansen, geboren te Be-
verwijk, zoon van Jules Jansen en 
Helena C. Zomerdijk. 14-10-2014 
Jolie de Winter, geboren te Bever-
wijk, dochter van Maria C. Dam en 
Niels W.C. de Winter. 

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
23-09-2014 Rick M. Bennink en 
Sophie E.A. Admiraal. 24-09-2014 
Max Groot en Florence S.G. Veld-
man. 30-09-2014 Fredericus M.J. 
Huitenga en Francina I.M. Reij-
rink. 13-10-2014 David A. Stolker 
en Linda S. Elbers. 
Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
12-09-2014 René Spaargaren en 
Trijntje Catharina Henny. 12-09-
2014 T. Heuving en M.N. Scholten. 
12-09-2014 Andreas T.C. Verduin 
en Marijke M.J. Brandjes. 16-09-
2014 Tom van der Eng en Anne J. 
Bruning. 17-09-2014 Gerardus J.P. 
Winder en Petronella J.M. Kuijper. 
24-09-2014 Johannes M.A. Zon-
neveld en Danielle S. Horvät. 25-
09-2014 Peter Lentink en Brenda 
G. Wortel. 01-10-2014 Patrick D.J. 
Valk en Mascha B. Gruson. 03-10-
2014 Peter C.M. Wolters en Susan-
ne M. Verstegen. 03-10-2014 San-
der van Duijn en Caroline A.M. 
Kaandorp. 03-10-2014 Richard 
C.H. Snel en Wendy Ligthart. 03-
10-2014 Johannes P.M.N. Le Loux 
en Anika W.M. Jonker. 08-10-2014 
Max Groot en Florence S.G. Veld-
man. 17-10-2014 Peter M. Zijp en 
Ilonka M. Postma.
Overleden
Castricum: 20-09-2014 Reinier T.J. 
Luijckx,  gehuwd met Agatha A. 
Poel. 28-09-2014 Johanna H. Le 
Noble. 29-09-2014 Mattheus P. 
van der Himst, gehuwd met Maria 
M. Valkering. 02-10-2014 Adolfo 
A. Schröder. 03-10-2014 Gerard A. 
Wijnhoven gehuwd met Maria J.H. 
van Mil. 04-10-2014 Geertrui A. 
Mulder. 04-10-2014 Jenny Russel-
man, gehuwd met E. Teufer. 08-10-
2014 Cornelia H.A. Zonneveld, ge-
huwd met Joseph F.M. Meeusen. 
14-10-2014 Marinus A. Sinnige. 
15-10-2014 Adriana M. van den 
Bos, gehuwd geweest met Fran-
ciscus B.A. Fenger. Akersloot: 27-
09-2014 Marjolein J.M. Tork. 12-
10-2014 Frits Contelaar, gehuwd 
met Trijntje J. Schipper. Limmen: 
23-09-2014 Willy Broekhof, ge-
huwd geweest met Wilhelmus A. 
van Dijk. Elders: 11-09-2014 Wil-
lem Hespe, overleden te Alkmaar. 
14-09-2014 Maria S.F. van Leer-
sum, overleden te Bergen, gehuwd 
geweest met Antoon J. Vonk. 17-
09-2014 Mahfouz Hennalla, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
Aaltje G. Pasveer. 19-09-2014 Pie-
ter J. Berlips, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met Barba-
ra Sachse. 23-09-2014 Pieter de 
Carpentier, overleden te Heems-
kerk, gehuwd met Jacqueline La-
bordus. 27-09-2014 Geertruida M. 
van Nes, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met Gerardus 
Duurland. 29-09-2014 Johanna 
Maria de Zoeten, overleden te La-
ren, gehuwd geweest met Hendrik 
R. Meijer. 09-10-2014 Johannes 
Duin, overleden te Amsterdam, 
gehuwd met Alida Maria Cornelia 
Boes. 12-10-2014 Diny Janneman, 
overleden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met Jan de Jong. 14-10-
2014 Johanna de Jong, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest met 
Jozef W. Admiraal. 

Gratis kerstbomen en staatsloten:

Jubileumactie Hans van 
den Berg Schilderwerken
Heemskerk - Hans van den 
Berg Schilderwerken bestaat 
vijftien jaar en dat wordt gevierd 
met een mooie actie. Bovenop 
de huidige winteractie van één 
staatslot per dag voor binnen-
schilderwerk en/of behangwerk 
ontvangt iedereen die vóór 1 de-
cember 2014 een offerte aan-
vraagt voor deze werkzaamhe-
den bij de offerte 1/5 staatslot 
met jackpot. 

Iedereen die akkoord gaat met 
de offerte en deze vóór 15 de-
cember 2014 ondertekend re-
tourneert, ontvangt bovendien 
een mooie Nordmann kerstboom 
of een cadeaubon ter waarde 
van 25 euro. Als slagroom op de 
taart geeft Hans van den Berg 
bovendien vanwege het jubile-

um tijdelijk niet één maar twee 
staatsloten met jackpot per dag 
weg. Deze actie loopt tot en met 
maart 2015. De klanten heb-
ben hierdoor dus nóg meer kans 
op het winnen van een geld-
prijs. Overigens is het ook moge-
lijk om in plaats van een staats-
lot een cadeaubon, een boeken-
bon of een korting op de factuur 
voor het binnenschilderwerk en/
of behangwerk te krijgen. Hans 
van den Berg Schilderwerken 
is een gediplomeerd schilders-
bedrijf met inmiddels meer dan 
dertig jaar ervaring, waarvan vijf-
tien jaar als zelfstandig onderne-
mer. Hans werkt uitsluitend met 
professionele materialen en vol-
gens de geldende richtlijnen. Bel 
vrijblijvend voor een offerte of in-
formatie naar 0251 -248030.

Hummel Kozijnen voor 
optimale wooncomfort
Heemskerk - Hummel Kozij-
nen heeft alles in huis voor het 
optimale wooncomfort. Voor-
zetrolluiken, screens, zonne-
schermen en binnenzonwering; 
het is allemaal te vinden in de 
ruime showroom aan de Lijn-
baan 44a in Heemskerk.

Zo zijn er rolluiken voor elke 
leefstijl en elk budget, met keus 
uit PVC of aluminium lamellen, 
handbediend (met een koord of 
lint) of elektrisch (met schake-
laar of afstandsbediening). Lie-
ver wat meer licht in huis? Kies 
dan voor de windvaste screens 
Zip X. Ze houden tot 85% van 
de zonnewarmte buitenshuis, 
maar laten wel licht door. De 
screens zijn leverbaar in ver-
schillende kleuren en patronen. 
Natuurlijk behoort ook een tra-
ditioneel zonnescherm (knip-
arm) tot de mogelijkheden. Ze 
zijn er in verschillende soorten, 
stuk voor stuk van uitstekende 

kwaliteit en voorzien van een 
zonwerend doek dat het licht 
dempt en zorgt voor een pas-
sende omgevingstemperatuur. 
Binnenzonwerking in combina-
tie met kunststof kozijnen? In-
formeer naar Speedy Pliss, zon-
wering in een aluminium frame 
dat direct op de glaslatten ge-
plaatst wordt. Het raam kan 
dus altijd worden geopend en 
ventilatieroosters worden niet 
afgedekt. De stof is verkrijgbaar 
in tien soorten en geschikt voor 
toepassing in vochtige ruimtes. 

Ga langs in de showroom van 
Hummel Kozijnen of maak 
een afspraak voor een vrijblij-
vend bezoek aan huis: 0251 
234484/06-10273172. 
Hummel Kozijnen is geopend 
op vrijdag van 13.00 tot 16.30 
uur en op zaterdag van 11.00 
tot 15.00 uur. Meer informatie 
is op www.hummel-kozijnen.nl  
te vinden.
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Onze Clasien gaat met pensioen!!

Bedankt voor de leuke samenwerking.
Ga lekker genieten.

Veel liefs, De Visser Meisjes

Diploma reanimatie in 1 avond 

6 november: herhalingsavond 19.00-22.00 uur
17 november: basiscursus reanimatie en AED
4 december: basiscursus reanimatie en AED

 Stichting Reanimatie Castricum
Reanimatieopleidingen sinds 1976

www.reanimatiecastricum.nl

DAKBEDEKKINGEN  • DAKISOLATIE
LOOD- EN ZINKWERKEN Tel. 0251-242315 - Mobiel 06-53175889

De levenskunst van afscheid nemen
Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Al meer dan 15 jaar voor iedereen een 
passend afscheid binnen elk budget.

Eerste donderdag van de maand uitvaartspreekuur 
in onze rouwhuiskamer, deposito, wilsbeschikking, 

nazorgmap, lezingen in de regio en elke maand 
een nieuwe column.
www.aliceloeters.nl

dag en nacht bereikbaar: 0255-517452

Ongedierte bestrijding 
Zandvliet

Voor al uw ongedierteoverlast o.a. spinnen, 
zilver-papiervisjes, bedwantsen, vliegen, wespen, 

muizen, ratten etc. etc.
Bel 0251-242233 / 06-12756257

(ook voor tuinonderhoud) www.jaapzandvliet.nl

Tijdelijk te huur 
Prima oPslagloods 380 m2 

incl. een kanToor van ca 20 m2

De loods ligt achter de woning Langebuurt 41 en is goed bereikbaar 
via een weg tussen de percelen 39 en 41.

•	 De	loods	is	29,80	m	lang	en	12,80	m	breed.
•	 Vloer	draagvermogen	1.00	kg/m²
•	 Voorzien	van	diverse	stellingen	met	gedeeltelijke	2e verdieping.

De	loods	is	droog,	zeer	goed	geïsoleerd	en	hoog	en	heeft	een	hefdeur	
aan	de	voorzijde.	Elektra	en	krachtstroom	zijn	aanwezig,	verwarming	
met	een	heather	op	gas.

Het	kantoor	is	niet	voorzien	van	pantry	en	toilet.	Verwarming	kantoor	
op	elektra	via	vloerverwarming	en	gevelplaat.

Eventueel	 zijn	 een	 heftruck	 en	 palletwagen	 aanwezig,	 voor	 eigen	
risico	van	gebruiker/huurder.	

In	afwachting	van	een	nieuwbouwplan	kan	de	loods	tijdelijk	worden	
gehuurd	met	een	maximum	termijn	van	12	maanden.

info: 06-23361930 / 06-23231215

Rommelmarkt
Zondag 2 november 2014

Sporthal De Zien
te Uitgeest

van 11.30 tot 15.30 uur

Kinderen gratis
0251-240557
0251-254067

E-mail:
annekezonn@hotmail.com

joke.jurriens@xs4all.nl

Grote overdekte

Te koop:
wegens onverwachte 

ziekte
NIeUWe STeLLA 

e-bike 
(aankoop e1200,-) 
met losse accu, dis-

play v. afstand, snelh. 
en verbruik, fabrieks-
garantie en access.

e990,-
Tel. 0251-653706

Zeker op reis?
Reisadvies 

én vaccinaties 
in Castricum

www.reisprik.nl

gasservice 
kennemerland
Ook voor uw nieuwe 

CV-ketel 
Tel. (0251) 245454
www.gasservice.nl

www.kookhuislimmen.nl
072-5055186

De lekkerste maaltijden gewoon bij u thuis 
bezorgd! O.a. saté van de haas, spareribs, 
wraps, maaltijdsalades en nog veel meer. 

Online bestellen en betalen met IDEAL. 
Wij bezorgen wo. t/m zo. van 17.00 tot 

21.00 uur in: Castricum, Limmen, Heiloo, 
Akersloot, Uitgeest en Egmond-Binnen

Voordelig geprijsd direct van Kwekerij
Dak- en Leibomen -  Fruitbomen - Heesters - Coniferen - Vaste planten - Perkgoed

Open ma. t/m za. 9.00 tot 17.00 uur. 
Krochtweg 6A   Heemskerk 

Tel 06-53172110

Kwekerij
Hoveniersbedrijf

Gerard dam

Ook voor uw nieuwe bestrating, inclusief afvoeren 
bestaande bestrating en grond, aanschaf nieuwe tegels, 

stenen, trillen, bestraten vanaf e 55,00 per m2.
bel voor vrijblijvende prijsopgave 06 - 531 721 10

Dorpsstraat 79   1901 EJ CastriCum   tEl.: 0251 - 65 23 87

ambaChtEliJk slagEriJ, 
worstEnmakEriJ En traitEur

DEzE hElE wEEk:
ierse runder sucade lappen
  kilo e 10,98

DE lEkkErstE
boomstammen Per stuk E1,35 4 stuks e 5,00

wEEkEnDklappEr Don/vriJ/zat

kogElbiEfstuk
rund en/of paard 3 stuks ± e 7,50

Slagerskwaliteit

De echte Fluisterzacht

Te koop:
Batavus live, damesfiets, 
naafdynamo, k.lamp in 
stuurpen, frame 53 cm, 
28 inch,3 ver. Axaslot. I.g.st. 
150,-. Tel. 06-14630379

Te koop:
Gitaar voor 7 t/m 12 jaar. Met 
hoes/rugzak en metronoom/
stemapparaat 40,-.
 Tel. 072-5055782
Te koop:
Adidas sneaker mt 41/42. 
Zwart,wit en roze. Als nieuw. 
50 euro. 072-5055782. 
Tel. 072-5055782
Te koop:
Giant tourer lite sport heren-
fiets, voor/achter nieuwe 
bin.- en buitenband, nieuw 
gelzadel, axaslot, vers. 
110,-. Tel. 06-59733417
Gevraagd:
Arendsoogboek nr. 62 + 63. 
Tel. 072-5052911

Te koop:
Damesfiets mbk,sportief 
model 21 versnellingen, 
75,-. Tel. 0251-247897

Te koop:
Tiffany hanglampen (geen 
bloemmotief) 200,- 1 à 90,-. 
En 1à 110,- . Tel. 06-21921738

* Te koop:
Boek van Kluun ‘De Wedu-
wenaar’ en ‘Haantjes, 2,- p.st. 
Boek biografie Boris Becker, 
3,-. Boek ‘De Joodse bruid’ 
van Edith Nahn 2,-, Boek ‘pret-
tig verslaafd’ van Smeets, 
3,-. Tel: 0251-310123
Te koop:
8 Spannende boeken waaron-
der, Kippevel, Fearstraat, Cyber-
zone en 1 paardenboek. Z.g.a.n. 
1,- p. st. Tel. 0251-659787

Te koop:
Fietshometrainer en stepap-
paraat. Beiden z.g.a.n. P.st. 35,-. 
Tel. 0251-823628/ 06- 41125244

Te koop:
Dompelpomp. Merk Gardena. 
Inclusief vlotter. Vr.pr. 35,-
. Tel. 0251-657787
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Beroemde percussionist 
Nippy Noya in Bakkum

Bakkum - Jazz in Bakkum in 
Hotel Borst op zondag 26 ok-
tober presenteert met gepas-
te trots de wereldberoemde per-
cussionist Nippy Noya. Hij is 
gastsolist bij het Jos van Beest 
Trio. Nippy Noya is een allround-
percussionist van Japans-Indo-
nesische komaf. Hij is de zoon 
van de Japanse taiko-drummer 
Fusao San Nakato. 
Noya woont sinds 1968 in Ne-
derland. Hier is hij vooral be-

kend als percussionist bij forma-
ties als Massada en Sambita. Hij 
speelde mee met musici als Bert 
Kaempfert, Jan Akkerman, Ro-
sa King, JJ Cale, Billy Cobham en 
Stan Getz. Goed in het gehoor-
liggende up-tempo’s worden af-
gewisseld met boeiende ‘Latin-
american’ arrangementen met 
muzikale ‘knipogen’ naar zowel 
het klassieke als populaire gen-
re. Vanaf 16.00 uur, de toegang 
is gratis. 

Thriller van eigen 
bodem: Slater Delict 

Limmen - Zaterdag ziet ‘Het 
Slater Delict’ het levenslicht, de 
tweede thriller van het Noord-
Hollandse schrijversduo Eric 
Bakker uit Limmen en Herman 
Zandstra, dat onder het pseudo-
niem Era Richmen actief is.

In ‘Het Slater Delict’ draait het om 
een ex-militair, Jason Slater, die 
zich na de oorlog in Irak, samen 
met zijn vriendin en haar doch-
tertje in Nederland vestigt. Ge-
intrigeerd door de kansen inves-
teert hij in vastgoed, een sector 
die zwaar gebukt gaat onder de 
crisis, fraude en corruptie. Jason 

Slater verdient in korte tijd veel 
geld en het geluk lacht hem toe. 
Dan slaat het noodlot toe. Sinds 
het succesvolle debuut ‘Het Du-
bai Ultimatum’ uit 2011 is er veel 
gebeurd. Werd hun debuut nog 
in eigen beheer uitgegeven, voor 
het ‘Het Slater Delict’ heeft het 
schrijversduo een contract ge-
sloten met uitgeverij Palmslag. 
Deze landelijke uitgever was zo 
enthousiast dat hij ook Het Du-
bai Ultimatum wilde heruitgeven. 
Beide boeken zijn te bestellen bij 
de uitgever (www.palmslag.nl) of 
te koop in de reguliere boekhan-
del/webshops. 

Blijspel van 
Rossenbacker
Akersloot - Op vrijdag 7 en za-
terdag 8 november speelt To-
neelvereniging Rossenbacker 
het blijspel ‘Een zonnige vakan-
tie’ van Jan van der Schoor. 

Henk en Mimi zijn 25 jaar ge-
trouwd en vieren dat door met 
hun zoon Vincent vakantie te 
houden op de Canarische eilan-
den. Voor Henk hoefde dat niet 
zo. Hij heeft genoeg aan zijn 
drukke zakenleven en zijn vrien-
din. Mimi hoopt op deze reis haar 
huwelijk op te poetsen en Henk 
over te halen tot vervroegde pen-
sionering. Tijdens hun verblijf op 
het eiland duikt plotseling Henk’s 
vriendin op en ook een andere 
oude liefde kruist zijn pad. Het 
blijkt dat alle dames met Henk 
dezelfde plannen hebben. Intus-
sen overwint zoon Vincent zijn 
verlegenheid en wordt verliefd 
op het Spaanse kamermeisje. Na 
allerlei verwikkelingen wordt er 
toch een villa gekocht. Maar wie 
gaat daar met wie wonen? Na af-
loop van de voorstelling is er een 
loterij en is er de gelegenheid om 
iets met elkaar te drinken. Aan-
vang om 20.00 in Sport en Cul-
tureel Centrum de Lelie. Kaarten 
zijn te bestellen via 0251-317457 
of info@rossenbacker.nl. Tevens 
te koop bij Veldt’s Toko.

Reünie Jac. P. Thijsse met 
Bob en the Blue Band

Castricum - Vrijdag 31 okto-
ber wordt in Bobs aan de Wes-
terwerf in Uitgeest, inclusief in 
de geheel vernieuwde A9 stu-
dio’s, ter ere van het zestigja-
rig bestaan van het Jac. P. Thijs-
se College een feestelijke reünie 
gehouden. 
Het eerste deel van de avond 

staat in het teken van ontmoe-
ten. Daarna wordt in de grote 
zaal een optreden verzorgd door 
Bob en the Blue Band inclusief 
verrassende gastoptredens. De 
aanvang is om 20.00 uur. Kaar-
ten zijn uitsluitend in de voorver-
koop te krijgen via www.jpthijs-
se.nl of via Primera. 

Stagemarkt 
vrijwilligers

Castricum - Op donderdag 6 
november organiseren het Jac. 
P. Thijsse College en het Bon-
hoeffercollege in samenwerking 
met de Stichting Welzijn Castri-
cum een maatschappelijke sta-
gemarkt van 10.45 tot 12.45 uur 
in het Jac. P. Thijsse College.
Vrijwilligersorganisaties en ver-
enigingen worden uitgenodigd 

leerlingen enthousiast te maken 
voor het vrijwilligerswerk mid-
dels maatschappelijke stages.  
Na afloop van de markt wordt 
een lunch aangeboden aan de 
kraamhouders van de vrijwilli-
gersorganisaties. Aanmelden bij 
de Stichting Welzijn Castricum 
tel.: 0251 656562 of via info@
welzijncastricum.nl.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.15 uur
The Hundred-Foot Journey

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

The Maze Runner
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur   dinsdag 14.00 uur
Hector and the search 

for Happiness
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur 
Gone Girl

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur

Pijnstillers
vrijdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Dorsvloer vol Confetti
zondag11.00 uur

De Club van Sinterklaas 
en het pratende paard

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur   

Dummie de Mummie
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur   
Maya de Bij (NL)

zaterdag & zondag 13.30 uur
Boxtrollen (NL) 2D

woensdag  16.00 uur   
Boxtrollen (NL) 3D

Programma 23 okt t/m 29 okt 2014

The Hundred-Foot Journey
De familie Kadam verhuist met 
grootse plannen van India naar 
het pittoreske Saint-Antonin-
Noble-Val in Zuid-Frankrijk om 
daar een Indiaas restaurant te 
openen. Het rustig openen van 
het restaurant zit er echter niet 
in. De kille eigenaresse van het 
klassieke Franse restaurant Le 
Saule Pleureur, Madame Mallory 
protesteert hevig tegen de ope-
ning, wat escaleert in een flinke 
vete tussen de twee vestigingen. 

Wanneer zoon Hassan Kadam 
zijn passie voor de Franse hau-
te cuisine ontdekt en valt voor 
sous-chef Marguerite, probeert 
hij te bemiddelen en de twee uit-
eenlopende culturen nader tot 
elkaar te brengen. 

The Hundred-Foot Journey 
wordt onder meer geproduceerd 
door Oprah Winfrey en Steven 
Spielberg en is gebaseerd op de 
bestseller van Richard. C Morais.

Op de dag dat hij vijf jaar ge-
trouwd is, maakt Nick Dunne be-
kend dat zijn beeldschone vrouw 
Amy vermist is. Onder druk van 
de politie en de media ontstaan 

Gone Girl er scheurtjes in het door Nick 
geschetste beeld van een per-
fect huwelijk. Door zijn leugens, 
bedrog en vreemde gedrag rijst 
bij iedereen de vraag: Heeft Nick 
Dunne zijn vrouw vermoord? Ge-
baseerd op de roman ‘Donker 
Hart’ van Gillian Flynn.
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Beverwijkerstraatweg 6
1901 NJ Castricum

T. 0251-650 190
Op maandag gesloten.

www.shoesvandenbroek.com

CapriCe
Elegante leren laars met rits.
Kleuren: Zwart.

Mt  36 / 40  € 119,-

MarCo Tozzi
Elegant leren laarsje 
met rits. 
Kleur: Zwart

Mt   37 / 41     € 69,-
MarCo Tozzi
Elegant leren enkel laarsje 
met rits.
Kleur:  Pepper

Mt   36 / 41     € 79,-
aCo
Comfortabel zwart leer laarsje 
met 2 ritsjes en uitneembare 
binnenzool. 
Kleur: Zwart

Mt   36 / 42  € 89,-
MarCo Tozzi
Comfortabel leer stoer laarsje 
met rits. 
Kleur: Muskaat bruin en zwart

Mt  37 / 42     € 79,-

MarCo Tozzi 
Elegant leer laarsje met rits.
Kleur: zwart

Mt   36 / 41 € 79,-

CapriCe 
Sportief nubuck leder 
kuitlaarsje met rits.
Kleur: Donkerbruin

Mt   37 / 41 € 99,-

CapriCe 
Comfortabel laarsje met 
doorlopende zool en rits. 
Nubuck leder.
Kleuren: Taupe en grijs 

Mt   37 / 42 € 79,-

CapriCe
Sportief elegante leren laars.
Kleur:  Zwart

Mt  37 / 41 € 109,-

Een kleine greep uit onze wintercollectie
Ook voor heren hebben wij een mooie collectie

SHOES
van den broek

Sinds 1974
Open dag om de training eens te ervaren 
of te bekijken. 
De training bij Fit4lady is leuk om te doen en 
laagdrempelig. De leden trainen twee keer per 
week (maar vaker mag), een halfuur per keer, op het 
moment dat het hen schikt en altijd met begeleiding 
van professionele trainsters. De sfeer is gezellig 
maar er wordt wel intensief gesport. Fitness trainster 
Sandra van der Lem: “Wij werken heel persoonlijk 
om onze leden echt hun gewenste resultaat te helpen 
bereiken. Of dit nu gewichtsverlies is, een strakker 
lichaam of conditie opbouw, alles is mogelijk. Ze 
kunnen bij ons op een ontspannen en eenvoudige 
manier werken aan een fit lijf en fitte geest. De 
Open Dag organiseren we speciaal voor elke 
vrouw die wel eens wil ervaren en zien welk effect  
onze 30 minuten-fitnesstraining op haar conditie en 
gezondheid heeft maar wie de drempel nog best 
hoog vindt om eens binnen te lopen.” 

Je begint bij Fit4lady met een intakegesprek en 

een eerste training. Vervolgens train je altijd met 
begeleiding zodat je veilig traint en alles ‘eruit’ haalt 
voor jezelf. De kosten van het abonnement zijn all-in, 
€ 42,95 per maand. Bij aanmelding tijdens de 
Open Dag betaal je geen inschrijfgeld. 

Door vrouwen, voor vrouwen
Fit4lady heeft op dit moment 13 clubs in West-
Nederland. Fit4lady is de grootste Nederlandse 
fitnessketen voor vrouwen.  En in 2013/2014 
Beste Fitness Keten van het jaar. Sinds 2007 
is Fit4lady gevestigd aan De Drie Linden 3 te 
Limmen, bij de stoplichten in Limmen, naast Univé.   
Een plek om te sporten, waar ze jouw gezicht kennen 
en waar je begeleiding op maat krijgt, zonder een 
afspraak te hoeven maken. Waar het gewoon leuk 
is om te trainen, ook als je geen liefhebber bent 
van fitness. Het programma werkt aan een slanker 
postuur en aan een betere conditie. Bij Fit4lady is 
het plezierig trainen, zonder “strakke pakjes” en 
spiegels. 

Vrouwen die Fit4lady willen ervaren kunnen 
tijdens de Open Dag meetrainen. 
Wil je de training ervaren of een kijkje komen nemen?

Fit4lady organiseert een Open Dag op zaterdag 25 oktober van 8.30 tot 15.00 uur. 

TE HUUR
Garageboxen 

Lindenlaan en
C.F. Smeetslaan (Ambassadeur)

€ 99,50 per maand
 

Voor informatie:
Cambium Vastgoed & Parkings bv

info@cambiumvastgoed.nl
tel. 072 502 4060

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl

e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Gevraagd:
Antieke treinen en stoom-
machines ea. Antiek blik-
ken speelgoed. Hoge prijs ge-
boden . Tel. 06-22885528

Te koop:
Mooie Nike voetbalschoenen, 
wit met rode Nike logo. Mt 41. 
Met scheenbeschermers er-
bij 55,- . Tel. 06-11437769

Te koop:
1 nwe. Jardin zit/voeten-
bankje 10,- 1 Hartman tuin-
stoel + kussen z.g.a.n. 85,-.  
Tel. 06-21921738

Te koop:
Stationsfiets, 28 inch, da-
mes, Sparta, 3 versnel, 
met licht en slot,rijdt pri-
ma, 95 ,-. Tel. 0251-314138
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Witte Uitgeest.indd   1 21-02-2012   14:12:19

OCCASIONS! De specialist in 
betrouwbare en voordelige occasions

AUTOCENTRALE UITGEEST

Populierenlaan 39, Uitgeest, 
tel. 0251-311275
www.autocentraleuitgeest.nl
info@autocentraleuitgeest.nl

Gezocht:
Stichting rescani zoekt gast-of 
adoptiegezinnen voor honden. 
Tel. 0251-820047

Gevonden:
Smartfoon Samsung, zwart, 
Galaxy (S3?) op Kooiplein. 
Tel: 0251-657021

Vermist:
Autosleutel gezocht. Verloren 
omgeving Deen te Castricum 
op zaterdag 18-10. Heeft u hem 
gevonden? Tel. 06-12393764
Te koop:
Kerstkribbe + beeldengroep 
10 cm.  Vergulde lijst 60 x 45 + 
60 x 90 cm. 20,- per stuk. Kerst-
groep 35,-. Tel. 0251-312037
Te koop:
Nederlandstalige uitgaven 
national geographic. Oktober 
2000 t/m december 2007. 
Per 6 in verzamelband, 7,-. 
Tel. 0251-651010
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Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

27081c11-e72e-4f09-8d37-41a424a8bc6a.indd   1 20-10-2014   10:49:58

365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.



,,Voel je je vaak niet gehoord?  Heb je het gevoel dat je 
altijd beter kunt en moet? Schuif je belangrijke zaken 
voor je uit?  Voel je je vaak schuldig of slecht? Kom je 
niet goed uit de verf?  Kun je niet goed tegen kritiek?  
Loopt je relatie niet lekker?
Erger je je snel aan mensen?  Zou je liefdevoller willen 
omgaan met je partner, je kinderen, de mensen om je 
heen? Lig je vaak te piekeren? 
PRI, wat staat voor Past Reality Integration, is ontwik-
keld door de Nederlandse psychologe Ingeborg Bosch. 

Het is een bewustzijnsleer die je leert deze soort mis-
leidende gevoelens en gedachten, ontstaan in het ver-
leden, te ontwarren. Hierdoor ontdek je het heden voor 
wat het werkelijk is: meestal verrassend onbelast. Dat 
maakt voor jezelf en de mensen om je heen een we-
reld van verschil.” Dat vertelt Gitta van Haagen, gecer-
tifi ceerd PRI-therapeut. Zij geeft donderdag 23 oktober 
een introductielezing over PRI bij Yoga2go, Pernéstraat 
31, Castricum. Start: 19.30 uur tot ±21.30 uur. Kosten: 
vijf euro. Opgeven: gittavh@xs4all.nl.

,,Voel je je vaak niet gehoord?  Heb je het gevoel dat je Het is een bewustzijnsleer die je leert deze soort mis-

PRI; de kunst van bewust leven
,,Ontwar je emoties en 

leef ten volle en in compassie”

Lezing van een meisje
‘Halloween meets Kyra’
Zondag 26 oktober vertelt de Castricumse Kyra Simons (2004) bij 
Boekhandel Laan in Castricum vanaf 14.00 uur over haar boek De 
Heksentweeling in duel. Kyra is in groep vijf begonnen met schrij-
ven op aanraden van haar juf, omdat ze zich tijdens de les verveel-
de. Kyra is van plan nog veel meer verhalen te schrijven. Haar le-
zing is ook leuk voor kinderen die zelf een boek willen schrijven. 
De doodgewone tweeling Mirthe en Nola leidt een rustig leven-
tje, totdat er een brief komt van een geheim bureau. De zusjes 
blijken heksen te zijn en worden naar een speciale heksenschool 
gestuurd. Eenmaal aangekomen op deze bijzondere school, heb-
ben ze het snel erg naar hun zin en maken de twee gemakkelijk 
vrienden. Dan worden Mirthe en Nola ontvoerd. Het is het begin 
van een vreemd avontuur. Zal de heksentweeling ooit nog thuis-
komen?

Afgelopen week zijn de winnaars bekendgemaakt van 
de striptekeningwedstrijd van De Natuurwinkel Castri-
cum. Vrijdag 17 oktober hebben zij hun prijs, een bios-
coopbon met een zak popcorn en pakjes drinken, de-
ze laatste twee natuurlijk heerlijk biologisch, opgehaald 
in de winkel. 
,,Wij hopen dat ze hier veel plezier van zullen hebben. 
Hiermee hebben wij ons oogstfeest afgesloten en gaan 
wij weer iets nieuws tegemoet. De afgelopen weken is 
er namelijk hard gewerkt aan een nieuwe uitstraling 
voor de winkel. Om dit te vieren geven wij 10% korting 
op het hele assortiment vanaf donderdag 23 tot en met 
zaterdag 25 oktober. Iedereen is welkom om een kijkje 
te komen nemen bij onze Natuurwinkel in Castricum op 
de Torenstraat 34 in Castricum. Meer informatie via tel.: 
0251-654916, natuurwinkelcastricum@gmail.com.

Korting na herinrichting 
Prijsuitreiking (oog)appeltjes Natuurwinkel

Verhalen van 
oud-politieagent 

Castricum - De Verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft oud- 
politieman Bert Teeuwen uit-
genodigd te vertellen over zijn 
loopbaan. Hij heeft ruim 35 jaar 
bij de politie gewerkt, hoofdza-
kelijk in Castricum. Hij was actief 
als (wijk)agent, schoolagent en 
ME-er. Geïnteresseerden kun-
nen op dinsdag 4 november van 
10.0 tot 12.00 uur bij de groep 
aanschuiven in  het museum 
van de werkgroep Oud Castri-
cum, de Duynkant, hoek Gevers-
weg/Duinenboschweg. Opge-
ven bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum,  telefoon (0251)656562, 
e-mail info@welzijncastricum.nl. 

Stekelige gast in de tuin
Limmen - Claudia Prins maakr 
deze fraaie foto in de tuin van 
een egel. Het beestje rook geen 
gevaar, want het oprollen bleef 
uit en zo was een snuitje goed 
te zien. Dankzij de hoge tempe-

raturen van de afgelopen perio-
de is de egel nog niet in winter-
slaap gegaan, maar dat zal niet 
lang meer duren. Ook een mooie 
foto gemaakt? Stuur deze naar 
info@castricummer.nl. 

V.l.n.r. Anne v.d. Wetering, Zoë de Jong, Mette van Zelst 
en Quintin Malfait

Buddy met warm hart gezocht
Regio - Binnenkort komt  in 
de gemeente Uitgeest een ge-
zin wonen vanuit een vluch-
telingenkamp in Soedan. De 
UNHCR en COA hebben uit dui-
zenden vluchtelingen deze men-
sen gekozen om als ‘uitgenodig-
de vluchtelingen’ naar ons land 
te komen, vanwege de bijzon-
der schrijnende omstandighe-
den die zijondervonden. Het ge-
zin bestaat uit oma, ooit gevlucht 
uit Eritrea, een moeder van 29 
jaar, geboren in het kamp even-
als haar kinderen van zes en een 
jaar. De vader van de kinderen  is 
vermist. Oma is analfabeet. Moe-
der spreekt, naast haar eigen 
taal, Arabisch. Zij kan het Neder-
lands alfabet niet lezen of schrij-
ven. Daarnaast zijn er vele prak-
tische zaken waarmee zij nooit in 

aanraking is geweest, dus is het 
duidelijk dat er vooral in het be-
gin veel ondersteuning nodig is. 
Wel blijkt uit betrouwbare infor-
matiebron dat moeder een leer-
gierige vrouw is. Inova vluchte-
lingenhulp is de organisatie die 
het gezin zoveel mogelijk gaat 
helpen met alle administratieve 
rompslomp, maar dit gezin be-
hoeft meer zorg. 
Gezocht wordt naar een persoon 
met een warm hart die, vooral in 
het begin, helpt om te gaan met 
de kleine dagelijkse dingen. In-
ova zal deze vrijwilliger onder-
steunen, onder andere door te 
zorgen voor een Arabisch spre-
kende tolk. Geïnteresseerd? Mail 
naar juan@inova-alkmaar.nl of 
bel tijdens kantooruren naar tel.: 
072 5159483.

Lezing Peter d’Hamecourt:
Limmen - Welke rol speelt Rus-
land in het confl ict met de buur-
landen? Hoe denkt de Russi-
sche burger daarover? Limmen 
Cultuur houdt op vrijdag 7 no-
vember vanaf 20.00 uur een le-
zing met Peter d’Hamecourt. Hij 
is journalist, columnist, publicist 

en hij is bekend van het acht uur 
journaal als correspondent in 
Moskou. 
De lezing wordt gehouden in De 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64. 
Kijk voor reserveringen op www.
limmencultuur.nl of bel naar 072-
5053274. 
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Zaterdag 25 oktober 
Junioren:
FC Uitgeest A1-DEM A1 14:30
FC Uitgeest B1-Foresters de B1 14:30
Sporting K`nie B1-FC Uitgeest B2 12:15
HSV B3-FC Uitgeest B3 14:30
FC Uitgeest B4-Meervogels 31 B2 13:00
FC Uitgeest B5-Zouaven De B6 14:45
FC Uitgeest C1-DIOS C1 12:30
Assendelft C1-FC Uitgeest C2 12:30
Meervogels 31 C2-FC Uitgeest C3 12:15
FC Uitgeest C4-Koedijk C6 14:30
FC Uitgeest C5-Zeevogels C3 13:00
FC Uitgeest C6-WSV 30 C6 14:30
Sporting K`nie C6-FC Uitgeest C7 13:45
Meisjes:
Kolping Boys MB1-FC Uitgeest MB1 15:00
OFC MC1-FC Uitgeest MC1 11:15
FC Uitgeest MC2-OSV MC2 11:30
FC Uitgeest MD1-Castricum MD1 09:00
FC Uitgeest ME1-Meervogels 31 ME1 10:15
Pupillen:
Sporting K`nie D1-FC Uitgeest D1 13:00
FC Uitgeest D2-Assendelft D1 11:30
Castricum D3-FC Uitgeest D3 11:00
HSV D4-FC Uitgeest D4 12:30
FC Uitgeest D5-WSV 30 D4 09:00
AFC 34 D4-FC Uitgeest D6 09:00
Foresters de D6-FC Uitgeest D7 13:00
Castricum E1-FC Uitgeest E1 09:00
FC Uitgeest E2-
Sporting Krommenie E3 11:30
ODIN 59 E5-FC Uitgeest E3 11:00
Adelbert St E2-FC Uitgeest E4 10:30
FC Uitgeest E5-Assendelft E4 10:15
FC Uitgeest E6-ZCFC E3 11:30
Foresters de E9-FC Uitgeest E7 10:00

Meervogels 31 E4-FC Uitgeest E8 10:15
FC Uitgeest E9-DSS E18 11:30
FC Uitgeest E10-Kolping Boys E15 11:30
FC Uitgeest F1-Velsen F1 09:00
Fortuna W`veer F2-FC Uitgeest F2 08:45
FC Uitgeest F3-Assendelft F2 09:00
FC Uitgeest F4-Velsen F2 10:15
Kolping Boys F6-FC Uitgeest F5 10:15
H`lem-Kennemerland F2-
FC Uitgeest F6 09:00
FC Uitgeest F7-Sporting K`nie F6 10:15
Sporting K`nie F8-FC Uitgeest F8 10:15
FC Uitgeest F9-Beverwijk F1 09:00
FC Uitgeest F10-IJmuiden F3 09:00
Egmondia MP1-FC Uitgeest MP1 09:30
ZTS MP1-FC Uitgeest MP2 09:00
FC Uitgeest KB1 09:00
G-team:
Hellas Sport G1-FC Uitgeest G1 10:15

Zondag 26 oktober 
Senioren:
FC Uitgeest 1-Fortuna Wormerv. 1 14:00
FC Uitgeest 2-Zouaven De 2 11:00
Alcmaria Victrix 2-FC Uitgeest 3 11:30
FC Uitgeest 4-HSV 3 10:30
Foresters de 6-FC Uitgeest 5 11:00
FC Uitgeest 6-Zaandijk 3 13:30
Onze Gezellen 5-FC Uitgeest 7 11:30
Kennemers 6-FC Uitgeest 8 12:00
FC Uitgeest 9-Koedijk 13 12:45
Alcmaria Victrix 6-FC Uitgeest 10 10:00
FC Uitgeest 11-Kennemers 8 10:30
Junioren:
Castricum A2-FC Uitgeest A3 11:00
Meisjes:
Purmerend MA1-FC Uitgeest MA1 12:45

JG1 van FC Uitgeest 
voetbalt in stadion AZ
Uitgeest - Afgelopen donder-
dag was de JG1 van FC Uit-
geest uitgenodigd voor het eer-
ste AFAS Pole Soccer G-toernooi 
in het AZ-stadion. Deze middag 
was georganiseerd door Fonds 
Gehandicapten Sport.

Na de ontvangst en gezamen-
lijke groepsfoto werden de kin-
deren verdeeld over drie boar-
dingveldjes. FC Uitgeest deed 
mee met twee teams. Op elk 
boardingveld stonden vier paal-
tjes en deden  vier verschillen-
de teams mee. Het  was de be-
doeling om het paaltje van je te-
genstander om te schieten, maar 
je moest natuurlijk ook goed op-
letten dat jouw paaltje niet om-
geschoten werd. Van elk team 
stond er steeds één speler in 
het veld, als je paaltje was om-
geschoten mocht de volgende 

speler van jouw team het veld in. 
Zo werd er lekker doorgewisseld 
en kwam iedereen een paar keer 
aan de beurt. 
Na twee rondes was het pauze 
en kwamen er een paar echte 
AZ-spelers meedoen. Mark van 
FC Uitgeest en een speler van 
Only Friends waren de geluk-
kigen om met twee AZ-spelers 
een potje paaltjesvoetbal te spe-
len. Dat was erg leuk. Natuur-
lijk konden de kinderen ook met 
de AZ-spelers op de foto. Na de 
laatste ronde werd de prijsuit-
reiking verzorgd door AZ-coach 
John van den Brom en kregen 
alle kinderen een mooie medail-
le. Er werd zelfs een filmpje ge-
maakt dat te zien is op AZ-tv (via 
de website van AZ). 
Al met al een zeer geslaagde 
dag waaraan iedereen veel ple-
zier heeft beleefd!

Nieuwe start Out Loud  
zanggroepen Uitgeest
Uitgeest - Onlangs heeft Out 
Loud - zanggroepen Uitgeest 
zich aangesloten bij De Nieu-
we Muziekschool Uitgeest. On-
der de enthousiaste leiding 
van zangdocente Ellen Tacken-
kamp wordt er wekelijks gere-
peteerd op de donderdagavond 
van 20.00 tot 21.00 uur op locatie 

Hogeweg 8. Tieners en volwas-
senen zijn vanaf 23 oktober dan 
ook welkom om vrijblijvend een 
gratis proefles te volgen. 

Mocht u interesse hebben en 
meer informatie willen, dan kunt 
u mailen naar outlouduitgeest@
gmail.com.

Bij De Nieuwe Muziekschool

Uitgeest - Tijdens de Hallo-
weenworkshop in speeltuin Kin-
dervreugd op zaterdag 25 okto-
ber worden er fraaie lampionnen 
gemaakt van lege flessen. Kin-
deren tussen de acht en twaalf 
jaar, die het leuk vinden om zich 
een middagje van hun creatieve 
kant te laten zien, zijn van har-
te welkom. De workshop begint 
om 14.00 uur in het clubgebouw 
van de vereniging. Leden kun-
nen gratis naar binnen, aan niet 
leden wordt een kleine bijdrage 
gevraagd van twee euro. Voor 
meer informatie kunt u terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl.

Halloween-
workshop in 

speeltuin

iPad voor ukkies
Regio - Op 24 oktober geeft An-
ja Westra, jeugdbibliothecaris 
en mediacoach van Bibliotheek 
IJmond Noord, een presentatie 
over de IPad voor ukkies. Naast 
een stukje geschiedenis geeft zij 
leuke tips over apps en sites voor 
kleintjes. Het Boekstart Baby Ca-
fé is voor jonge ouders, opa’s en 
oma’s en oppasmama’s. Gratis 
toegang vanaf 9.30 uur in vesti-
ging Heemskerk. De presentatie 
duurt tot 10.30 uur. Aanmelden 
van te voren is niet nodig. Aan-
sluitend kan de baby worden in-
geschreven als lid van de biblio-
theek. Dat is gratis en voor thuis 
krijgt men een leuk koffertje ca-
deau. Kleintjes van 1 en 2 jaar 
krijgen bij gratis inschrijving een 
leuk prentenboekje cadeau.

Computer Center Uitgeest
Verkoop Reparatie Onderhoud

PC of Laptop Probleem?
Wij geven de juiste service!

Nu: nakijken/opschonen slechts €39,=
Tegen inlevering van deze bon 10% korting 
op eerste reparatie exclusief onderdelen.

Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)   0251 312 312

BON • BON • BON • BON • BON • BON • BON

Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)   0251 312 312



Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het huwelijk is van alle tijden, ook voor Uitgeest en z’n inwoners. Maar dat geldt niet alleen 
voor de mensen in Uitgeest, neem nu de zwaan! Het huwelijk en zwanen zijn nauw met elkaar verbon-
den. Zwanen zijn elegante vogels met een lange hals en kiezen op jonge leeftijd al een partner. Zwanen 
zijn monogaam, een zwanenpaar blijft hun hele leven bij elkaar. Het toeval wil dat een zwanenpaar dat 
tegenover elkaar staat een zogenaamd “zwanenhart” vormt met hun lange halzen. Romantischer kan 
haast niet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist dit zo vaak wordt afgebeeld op kaarten waarop een 
stel haar voorgenomen huwelijk aankondigt. Elk liefdespaar hoopt toch immers dat zij - net zoals zwa-
nen - hun hele leven bij elkaar blijven.
De zwaan voedt zich met zachte waterplanten. Zijn snavel is zo gevoelig dat hij deze onder water kan 
gebruiken als tastorgaan. Dit weerspiegelt dat er in ons een groeiende sensitiviteit voor nieuwe dimen-
sies en de bijbehorende energievelden zal ontwaken. We worden gevoeliger voor zowel onze eigen emo-
ties als voor die van anderen. De zwaan herinnert je eraan dat je nieuwe dingen moet uitproberen ter-
wijl je ondertussen vast blijft houden aan je huidige zekerheden. Hij moedigt je aan om niet bang te zijn 
natte voeten te krijgen tijdens nieuwe ondernemingen, maar tegelijkertijd nooit zover te gaan als blinde-
lings in het water te springen en alles wat je hebt bereikt in de steek te laten. De zwaan geeft je een les-
je in balans. Net zoals in het sprookje van het lelijke eendje van de Deen Hans Cristian Anderson, heeft 
alles de tijd nodig om uit te groeien tot zoiets moois als een zwaan. Dat nieuwe dimensies zich voor je 
openen, wil nog niet zeggen dat je je nu moet haasten. Geduld en evenwicht zijn hier essentieel. Foto 
en tekst: Ger Bus

Op 25 oktober
Nacht van de Nacht
Uitgeest - Zaterdag 25 okto-
ber is alweer de negende edi-
tie van de Nacht van de Nacht. 
Gemeenten in het hele land do-
ven die avond en nacht op aller-
lei plaatsen de verlichting. Daar-
naast is er een groot scala aan 
nachtactiviteiten voor jong en 
oud.
De Nacht van de Nacht is be-
doeld om aandacht te vragen 
voor de schoonheid en de func-
tie van duisternis. Die staat meer 
en meer onder druk door de toe-
name van verlichtingspunten.
Diverse gemeenten doven in de 

nacht van 25 oktober de lichten 
van gemeentehuizen, kerktorens 
en openbare gebouwen. Op ver-
zoek van wethouder van Milieu 
Jan Schouten blijft in Uitgeest de 
verlichting van de protestantse 
kerk aan de Castricummerweg 
en van de r.k. kerk aan de Lan-
gebuurt gedoofd. Jan Schouten: 
“Verder roep ik Uitgeester win-
keliers en ondernemers van har-
te op om, waar mogelijk, dat 
goede voorbeeld te volgen.”
Meer over activiteiten in Uitgeest 
en de regio op www.nachtvan-
denacht.nl.

Nacht van de nacht 
op Fort aan den Ham

Uitgeest - Op Fort aan Den Ham 
wordt zaterdag 25 oktober van 
19.00 tot 22.00 uur aandacht be-
steed aan de nacht van de nacht. 
Het thema is dit jaar: pre-tv. Zon-
dag 26 oktober tussen 11 en 16 
uur is de laatste open dag van 
2014 op het fort aan de Busch 
en Dam 13 in Uitgeest.
De lange donkere avonden zijn 
weer aangebroken en de men-
sen kruipen weer terug in hun 
huizen. Na een lange dag met 
veel werk en andere bezighe-
den kruip je op de bank en kijkt 
tv, dit terwijl je met je tablet in je 
hand de verhalen achter de ster-
ren opzoekt.
Nog niet eens zo heel lang ge-
leden waren er nog geen beeld-
schermen in de huiskamers en 
de mensheid vermaakte zich met 
het gezamenlijk doen van spel-
len en het bediscussiëren van de 
wereld. Het was een mooie tijd 
met veel fantasie, geweldige uit-
vindingen en een hoop creativi-
teit.

Om iets van deze tijden te laten 
herleven is er weer de Nacht van 
de Nacht, de avond waarop we 
de lampen uitdoen en de beeld-
schermen met rust laten en weer 
eens echt aandacht aan elkaar 
geven.
Kom op deze avond naar het Fort 
aan Den Ham dat met zijn ori-
ginele verlichting de sfeer van 
warmte en gezelligheid uitademt  
om weer eens tot rust te ko-
men en nieuwe mogelijkheden 
voor de lange winteravonden te 
ontdekken. Er zijn verschillen-
de spellen te spelen en creatieve 
workshops in het fort in de sfeer 
van de tijd dat het fort nog in ge-
bruik was.
Als het weer het enigszins toe-
laat  zal er een aantal  verhalen 
verteld worden bij een kamp-
vuur. Ook ziet u het fort in de ori-
ginele verlichting  zonder  ge-
bruik van elektrisch licht.

Meer informatie: www.fortaan-
denham.nl.

wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

IJmond - Humanitas is 25 jaar 
actief in de IJmond, een reden 
om bij stil te staan. Daarom or-
ganiseert de afdeling Humanitas 
IJmond op 24 oktober om 14.00 
uur een bijeenkomst voor leden, 
vrijwilligers en belangstellenden 
in de Jansheeren in Heemskerk. 
Naast een gezellig samenzijn ge-
ven wethouder Beentjes van de 
gemeente Heemskerk en Sofie 
Vriends van Humanitas hun kijk 
op vrijwilligerswerk in een veran-
derende samenleving.

Humanitas is een landelijke vrij-
willigersorganisatie met plaatse-
lijke afdelingen. Samen met be-
roepskrachten zetten vrijwilligers 
zich in voor een samenleving 
waarin voor iedereen plaats is. 
De afdeling IJmond heeft al ja-
ren een groep vrijwilligers die op 
huisbezoek gaat bij mensen die 
alleen zijn of die dreigen te ver-
eenzamen, een gezellig praat-

je maken of een luisterend oor 
bieden. Sinds anderhalf jaar is 
er een tweede activiteit. Vrijwil-
ligers bezoeken deelnemers, die 
door tegenslag (ziekte, ontslag, 
etc.) niet weten hoe zij de dag 
nuttig kunnen invullen. Met hulp 
van een vrijwilliger ontwikkelen 
zij nieuwe activiteiten en leggen 
zij contacten om weer zelfstan-
dig een zinvolle dag invulling te 
krijgen. 
De getrainde vrijwilligers doen 
dit vanuit een eigen gevoel. Zij 
willen op die manier er zijn voor 
de medemens, met respect voor 
ieders persoonlijkheid en de ei-
gen keuzes die men maakt.

Het begon 25 jaar geleden met 
vriendschappelijk huisbezoek en 
kindervakantieweken, momen-
teel uitgebreid met activerend 
huisbezoek. Humanitas IJmond 
heeft nu een actieve groep van 
35 vrijwilligers met 2 coördinato-

Humanitas is 25 jaar 
actief in de IJmond

ren. Om het werk goed en effi-
ciënt te kunnen uitvoeren huurt 
Humanitas voor enkele dagde-
len per week kantoor- en verga-
derruimte bij MEE. De coördina-
toren van Humanitas hebben zo 
een professionele werkplek en 
hebben contact met de mede-
werkers van MEE, de organisatie 
die professionele hulp biedt aan 
mensen met een beperking. 
De afdeling IJmond van Huma-
nitas is ambitieus bezig haar ac-
tiviteiten uit te breiden, een on-
derzoek loopt naar de haalbaar-
heid van het project Homestart/
Doorstart, dit is een laagdrem-
pelige gezinsondersteuning in 
het preventieve segment van de 
Jeugdzorg. Dit kan slechts met 
ondersteuning van de Gemeen-
te. 

Door de hervorming in de zorg 
wordt er een groter beroep ge-
daan op de vrijwilligersorgani-
saties en dus ook de afdelin-
gen van Humanitas. De afde-
ling IJmond bereidt zich hier op 
voor. Wie geinteresseerd is kan 
zich wenden tot E. Kieftenbeld, 
tel. 0251-245343. 
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Uitgeest - Laat het duidelijk zijn 
… Family is geen snackbar maar 
een cafetaria. Je kunt er uitge-
breid zitten om te eten, want er 
wordt meer geserveerd dan een 
patatje mèt. Complete maaltijden 
verzorgt Jacqueline van Hool-
werff met haar team. En dat al 
ruim veertien jaar.
Even terug in de tijd. Zo’n vijf-
tig jaar geleden begon snack-
bar ’t Trefpunt in het pand aan 
de Middenweg. Eind jaren ne-
gentig sloot de toenmalige eige-
naar zich aan bij franchise-on-
derneming Family en was Fami-
ly Uitgeest een feit. Ze werkte er 
drie jaar toen Jacqueline de mo-
gelijkheid greep het bedrijf over 
te nemen. Sinds 15 februari 2001 
staat Family Uitgeest op haar 
naam. Een keuze waar Jacque-
line nooit spijt van heeft gehad. 
“Mijn werk is mijn hobby en an-
dersom”, lacht ze.
 
Cursussen
De Family-organisatie bestaat 
dit jaar twintig jaar en heeft in-
middels veertig Family’s in het 
land. Jacqueline: “De organisa-

Zelfstandig in Uitgeest
Blijft Uitgeest wel of niet zelfstandig? Deze discussie inspireerde de Uitgeestse 
fotografe Yvonne Mul voor haar serie ‘Zelfstandig in Uitgeest’. Zij portretteerde 

én interviewde zo’n vijftien winkeliers die soms al generaties lang werken 
en wonen in het mooie dorp aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de 
Uitgeester Courant met regelmaat één winkelier uit de bijzondere serie.

tie organiseert onder meer cur-
sussen. Het is namelijk de be-
doeling, dat we allemaal vol-
gens hetzelfde concept werken 
en koken. Laatst volgde ik nog 
de workshop Pangerechten. Dat 
staat inmiddels ook op de kaart”.
 
Catering
De bedrijven op het industrie-
terrein van Uitgeest weten Fa-
mily goed te vinden. Dagelijks 
wordt bij tal van ondernemin-
gen de catering verzorgd. Maar 
ook particulieren weten wat Fa-
mily te bieden heeft. Jacqueline: 
“Voor feestjes maken wij niet al-
leen salades, maar ook schalen 
met koude en warme hapjes. En 
we bezorgen alles.”
 
Brand
12 maart 2014 staat in haar ge-
heugen gegrift. Die dag ver-
woestte een brand haar geliefde 
cafetaria. Ze wil het hoofdstuk 
brand eigenlijk sluiten. Daarom 
is tot de 25e van deze maand 
de ‘Bedankt!-actie’. Jacqueline: 
“3 frites en 3 berehappen voor 
slechts 7,50. We willen hiermee 

iedereen bedanken die ons tij-
dens en na de brand heeft ge-
steund met woord en daad. Het 
is echt hartverwarmend geweest. 
In de eerste week na de herope-
ning stonden er zestig bloem-
stukken. Ongelofelijk toch?”
 
Geweldig team
De cafetaria is zeven dagen per 
week van 12.00 tot 22.00 uur 
open. In de zomermaanden zelfs 
nog een uurtje langer. En Jac-
queline? Die is er ook zeven da-
gen per week. Jacqueline: “Na-
tuurlijk werk je met een eigen 
zaak meer dan fulltime. En dat 
vind ik heerlijk. Vooral het con-
tact met mensen in de winkel. 
Ik wil het voor geen goud mis-
sen.” Als ze niet in de zaak is laat 
ze het werk met een gerust hart 
over aan haar team. “Ik mag mijn 
handen dichtknijpen met zo’n 
geweldige club mensen. Behalve 
mijn dochter en schoonzus, wer-
ken er nog vijf kanjers. Ik wil in 
deze samenstelling nog wel tien 
jaar met ze werken. Heerlijk!” 
(tekst en foto: Yvonne Mul Fo-
tografie)

Family: van hotdog tot stamppot

Hulpbisschop Hendriks 
te gast in Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag 25 okto-
ber komt Mgr. Jan Hendriks naar 
Uitgeest, Hendriks is de hulpbis-
schop van het bisdom Haarlem-
Amsterdam. Hij gaat samen met 
pastoor Bruno voor in een eu-
charistieviering. De viering staat 
in het teken van oktober Maria-
maand, en heeft als thema ‘Ma-
ria, moeder vol vertrouwen’.
De werkgroep Kerk in Beweging 

heeft samen met de pastoor de-
ze bijzondere viering voorbe-
reid. Het wordt een mooie avond, 
waarbij het koor Intermezzo uit 
Heemskerk voor de muzikale on-
dersteuning zorgt.

Iedereen is van harte welkom, 
om 19.00 uur in de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboortekerk aan de 
Langebuurt in Uitgeest.

NVVS afdeling IJmond-
Noord huldigt vrijwilligers
Heemskerk - Twee leden van 
de Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden (NVVS), afde-
ling IJmond-Noord, zijn vori-
ge week donderdag benoemd 
tot Lid van Verdienste. De NVVS 
houdt zich bezig met voorlich-
ting, belangenbehartiging en 
contactmogelijkheden ten be-
hoeve van alle slechthorenden. 
Wethouder Cees Beentjes van 
de gemeente Heemskerk reikte 
het Lidmaatschap van Verdien-
ste uit aan de dames T. van der 
Pal-Schoot en A. Koper-Adri-
chem. De dames ontvingen dit 
ereteken voor het vele uitvoe-
rend en bestuurswerk dat zij ge-
durende dertig jaar voor de af-
deling hebben verricht. Mevrouw 
Van der Pal is reeds 28 jaar afde-
lingsvoorzitter en mevrouw Ko-
per 28 jaar bestuurslid. Zij leid-
den samen vanaf  1986 de oe-

fengroep ‘spraakafzien’ (liple-
zen) die de afdeling organiseert. 
Het ‘spraakafzien’ is voor slecht-
horenden een zeer belangrijk 
communicatiemiddel.
De wethouder prees beide da-
mes voor hun grote inzet voor 
het welzijn van andere mensen. 
Hij noemde het van onschatbare 
waarde dat personen dit vrijwillig 
willen doen en memoreerde dat 
er in Heemskerk bovengemid-
deld veel vrijwilligers actief zijn. 
Hierna overhandigde hij de oor-
konde behorend bij het lidmaat-
schap van verdienste en speld-
de hen het draaginsigne op. 
Tenslotte liet hij zich uitgebreid 
voorlichten over de activiteiten 
die de NVVS afdeling IJmond-
Noord in de regio ontplooit. De 
bijeenkomst vond plaats in het 
gebouw van ‘Handen Ineen’ aan 
de Johannes Vermeerstraat.
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Lange én korte wandelingen 
in de herfst en winter

Castricum - De wandeltoch-
ten van Welzijn Castricum wor-
den goed bezocht. Op zowel de 
zondag als de woensdag zijn er 
tientallen fervente wandelaars 
die graag van de Castricumse 
natuur genieten en het gezellig 
vinden dat samen met anderen 
te doen. Een lange of korte tocht, 
stevig doorstappen of rustig aan, 
er is voor elk wat wils. 

Wie graag op zondag wandelt 
is elke eerste zondag van de 
maand om 10.00 uur welkom. 
Het startpunt is dan De Hoep. De 

wandeling is ongeveer 8-10 km. 
Wie liever doordeweeks wan-
delt kan elke woensdag terecht 
bij De Hoep. Om 10.00 uur start 
daar zowel een korte tocht (3 tot 
5 km.) als een langere wandeling 
van 7 tot 10 km. Voor de mensen 
die graag een langere tocht ma-
ken is er de mogelijkheid om op 
de even weken 15 km. te lopen. 
Het startpunt is dan het NS sta-
tion van Castricum en de begin-
tijd is eveneens 10.00 uur. Er zijn 
geen kosten aan de wandelin-
gen verbonden en men kan zon-
der opgave deelnemen. 

Castricummers in Inzell
Castricum - Afgelopen week 
trainden Paulien Verhaar en 
Thom de Vries, beide uit Cas-
tricum, onder leiding van Ri-
chard Bloedjes uit Limmen in In-
zell. Richard traint het C-selec-
tie schaatsteam van regio Alk-
maar. De C-selectie bestaat 
uit een groep van vier meis-
jes en drie jongens in de leef-
tijd van dertien en veertien jaar 
die hiermee tot de top behoren 
van de regio Alkmaar. Van zon-
dag tot en met  vrijdag werd er 

op de ijsbaan in Inzell minimaal 
twee keer per dag getraind om 
de laatste puntjes op de i te zet-
ten voor het wedstrijd seizoen. 
Donderdagavond was de eerste 
KNSB wedstrijd. Terug in Neder-
land was er gelijk een volgende 
wedstrijd voor ze op de ijsbaan 
de Meent in Alkmaar. De zo-
mertraining en de training in In-
zell wierpen hun vruchten af in 
de vorm van vijf persoonlijke re-
cords en zelfs twee VKIJ clubre-
cords voor Thom de Vries.  

Springplank 
springt eruit
Castricum - In de herfstva-
kantie waren er voor de eerste 
keer twee open ochtenden met 
herfstactiviteiten bij de Spring-
plank. Het was flink druk met 
peuters van de Springplank zelf 
en gastpeuters, met hun broer-
tjes, zusjes en ouders of opa 
en oma’s erbij. Na binnenkomst 
even rustig spelen en daarna 
mochten de kinderen naar bui-
ten. Uit de zandbak sprong toen 
een echte kikker die zich ver-
schanst had onder het afdekzeil. 
Toevallig is op het logo van De 
Springplank ook een kikker te 
zien. Omdat het weer daarna te 
wensen over liet, hebben de kin-
deren verder binnen gespeeld. 
Alle peuters uit Castricum en 
omstreken zijn welkom om ook 
op een ochtend te komen kijken. 
De Springplank is een speelzaal 
voor peuters die volledig op ou-
derparticipatie draait. Meer in-
formatie: www.springplank-cas-
tricum.nl. Op de foto Amie en 
Ibou. 

Een vlucht regenwulpen gratis in de 
bibliotheek tijdens Nederland Leest
Castricum - Nederland Leest 
is een nationale leesbevorde-
ringcampagne die zich in en om 
de Nederlandse bibliotheken af-
speelt. Vanaf zaterdag 1 novem-
ber kunnen leden van de Biblio-
theek Kennemerwaard het boek 
‘Een vlucht regenwulpen’ van 
Maarten ‘t Hart gratis bij de  bi-
bliotheek afhalen, zolang de 
voorraad strekt.
Het idee is om zoveel moge-
lijk Nederlanders op de been te 
krijgen om naar hun bibliotheek 
te gaan, het boek af te halen en 

dit te gaan lezen. En om er ver-
volgens met elkaar over te gaan 
praten. 
Maarten ’t Hart staat dicht bij 
de natuur. Het personage in zijn 
boek doolt als kind urenlang 
door het groen. Imker Jan Adri-
chem geeft op donderdag 20 no-
vember in de bibliotheek in Cas-
tricum een lezing over bijen en 
bijenhouden. Het beroep van im-
ker is een van de oudste ter we-
reld. In Nederland is het een po-
pulaire hobby die wordt beoe-
fend door ca. 10.000 liefhebbers. 

Jan Adrichem biedt tijdens de le-
zing een fascinerend kijkje in het 
leven van de bij. De lezing begint 
om 20.00 uur. Aanmelden kan bij 
de klantenservice in de biblio-
theek of via castricum@bknw.nl.
Op woensdag 26 november, tus-
sen 13.00 – 14.00 uur, wordt Ne-
derland Leest Live! uitgezon-
den via www.nederlandleest.nl. 
Scholieren kijken vanuit school 
live mee naar de literaire talk-
show, maar vanuit huis is deze 
ook te volgen via www.neder-
landleest.nl.

Feestje rond Poker en 
Frogs Ltd in Limmen

Limmen - Poker, de band die in 
de jaren 60 de muziekscene van 
Bakkum en omgeving op z’n kop 
zette, bestaat vijftig jaar. Vrijdag 
24 oktober wordt het jubileum 
gevierd in De Burgerij. Naast de 
jarige band  staan ook De Lim-
beats en shantykoor De Skul-
pers op het podium.
Poker speelde de eerste jaren 
onder de naam The Frogs Ltd. en 
maakten furore in de wijde om-
geving. Heel populair waren de 
beatavonden in Hotel Borst in 
Bakkum. Elke zondagavond was 
het hotel, toentertijd door de 
jeugd omgedoopt tot poptempel, 
tot de nok toe gevuld met lief-
hebbers van de swingende mu-
ziek van The Frogs Ltd. 
De band had een fanclub met 
bijna duizend leden en toerde 
door het land in grote, opvallen-
de voertuigen. Zo was er de af-
gedankte Cadillac ziekenwagen, 
de Jaguar en zelfs een rouwwa-
gen. De grote auto’s hebben in-
middels plaatsgemaakt voor 
meer gangbare modellen, maar 
de passie voor muziek en optre-
den is nog volop aanwezig bij de 
mannen. Ze staan regelmatig op 

Castricum - Met het leren om-
gaan met internet en e-mail kan 
men op maandag 3 november 
van start van 10.00 tot 12.00 uur.
Tijdens een basisworkshop leert 

Cursussen voor de computer
men stap voor stap de iPad of 
het Android tablet te bedienen. 
De cursist dient de eigen tablet 
mee te nemen. Op maandag 3 
en 10 november iPad en de An-

droidworkshop op woensdag 5 
en 12 november. 

Aanmelden bij Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5, 
Castricum, 0251 656562, info@
welzijncastricum.nl. 

de planken en repeteren in de 
garage van toetsenist Dave van 
der Schaaf in Limmen. 

ºKaarten zijn verkrijgbaar bij Gall 
en Gall en De Burgerij.  De deur 
gaat om 19.30 uur open. 

www.lijfengezondheid.nl

Verlanglijstje: buikspieren

Carlos Lens
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De zekerheid van een waardig afscheid

Zorgvuldige en persoonlijke begeleiding
Gratis informatie en advies

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
0251 - 234518 / 651376

www.djuitvaart.nl

www.djuitvaart.nl

Keurmerk Uitvaartzorg

Uitvaartcentra
- Anthonie Verherentstraat 6 te Heemskerk

Onze dienstverlening is niet regionaal gebonden,
nabestaanden geven zelf aan waar de opbaring, een dienst in een kerk

 of gebouw, de begrafenis of crematie zal moeten plaatsvinden.

Wij bieden u ook de gelegenheid om al uw wensen en vragen 
persoonlijk van te voren te bespreken en te registreren.

Onze medewerkers zijn bereid om u persoonlijk te adviseren over:
Begrafenis, crematie, wilsbeschikkingen, verzekeringen, codicillen, etc..

Als we u aan het denken hebben gezet en u wilt meer informatie 
hebben, neemt u dan contact met ons op. 

Ook kunt u informatie vinden op onze website

Geen standaard begrafenis of crematieplechtigheid, maar een stijlvolle 
uitvaart in de geest van de overledene en van de nabestaanden.

- Dorpsstraat 113a te Castricum

info@djuitvaart.nl

Uitvaartverzorging Eeken is een aanwinst in de 
regio Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum 
en Velsen. De onderneming biedt een goed 
verzorgde voordelige uitvaart (derti g procent 
onder het landelijk gemiddelde) waar kwaliteit 
en service hoog in het vaandel staan. 
Uitvaartverzorging Eeken faciliteert vanuit een 
eigen sfeervol uitvaartcentrum met ruime 
parkeergelegenheid. De onderneming staat 
voor Bekwaam, Betrokken en Betaalbaar. 

Bekwaam omdat eigenaar Ivo Eeken samen met 
zus Ingeborg en collega Madeleine la Croix, door 
jarenlange ervaring aanvoelt waar mensen 
behoeft e aan hebben ti jdens een periode van 
rouw. Betrokken omdat nabestaanden persoonlijke 
zorg en aandacht krijgen na het overlijden van een 
dierbare. En betaalbaar omdat de uitvaart-
verzorging een basistarief hanteert dat voor 
iedereen toegankelijk is. “Wij bieden een complete 
uitvaart vanaf 2.975 euro.”

Verzekeringen
“Wij krijgen regelmati g de vraag of wij ook de 
uitvaart verzorgen als men een (natura) verzekering 
heeft , denk daarbij aan DELA, Yarden, Monuta of 

Ardanta. Het antwoord is ‘ja’. U bent alti jd vrij om 
te kiezen welke uitvaartondernemer u in de arm 
neemt. Al doet men u soms anders geloven.”

Lidmaatschappen
Hetzelfde geldt voor lidmaatschappen zoals bij 
uitvaartverzorging IJmond of Yarden. “Lidmaatschap 
is een vorm van klantenbinding. Het is echter geen 
verplichti ng om de uitvaart te laten verzorgen door 
de uitvaartonderneming waarbij u een lidmaatschap 
heeft . Een lidmaatschap is heden ten dage 
achterhaald en betekent tegenwoordig een kleine 
korti ng op de totale uitvaartkosten. Wat u aan 
korti ng krijgt, bespaart u bij uitvaart verzorging 
Eeken.” 

Wilt u meer informati e en/of een duidelijk kostenoverzicht? Kijk op www.uitvaartverzorgingeeken.nl of bel met 0251-231262. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Eeken Uitvaartverzorging  Laan van Meerestein 10  1945 TA Beverwijk

“ Wij zijn bekwaam, 
betrokken & betaalbaar”  Ivo Eeken, Ingeborg Eeken 

& Madeleine La Croix 
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UItgeest - Een overlijden brengt veel met zich mee waar niemand op is voor-
bereid. Uitvaartvereniging Barbara kan helpen met alles rond de uitvaart, zoals 
de kist, rouwbrieven en advertenties, vervoer naar huis of rouwcentrum, de ver-
zorging, de opbaring, de afscheidsbijeenkomst of herdenking, de begrafenis of 
crematie. 

Op deze wijze worden veel zorgen uit handen genomen, juist op een moment 
dat ondersteuning het meest nodig is. Uitvaartvereniging Barbara-Uitgeest is 
een begrip in Uitgeest omdat zij  ruim honderd jaar ervaring heeft, een vereni-
ging die tegen zo laag mogelijke kosten de uitvaart of crematie kan verzorgen. 
,,Wij beschikken over een prachtig rouwcentrum en een 24 uurs huiskamer, 
waarbij we ruime mogelijkheden hebben om na de uitvaart of crematie geza-
menlijk bijeen te komen voor een kop koffi e, thee of een broodje aan de Nies-
venstraat 12, met voldoende parkeergelegenheid. Bij een overlijden kunnen on-
ze leden een beroep doen op de vereniging, maar wij zijn er voor alle Uitgees-
ters en inwoners uit de omgeving. Vraag vrijblijvend informatie of raadpleeg de 
website. Het telefoonnummer is 06-53563780, stuur een mail naar info@barba-
ra-uitgeest.nl of kijk op www.barbara-uitgeest.nl. 

Uitvaartvereniging Barbara 
staat klaar voor iedereen

Heiloo - ,,In twintig jaar uitvaartzorg heeft Capella veel zien veranderen. Toen: tra-
ditioneel, afstandelijk. Nu: vernieuwend en intiem. Met wijn, ballonnen, bellenbla-
zen en heel veel kaarslicht. Toen, kwamen we met z’n tweeën en verzorgden de 
overledene. Nu, kom ik alleen en is de laatste zorg een mooi ritueel samen met fa-
milieleden. Er wordt zonder schroom afscheid genomen van het ‘lieve lijf’. Geluk-
kig zijn er in Heiloo diverse goede plekken om een afscheid te houden. Drie ker-
ken met gelegenheid tot condoleren, waar ook een wijntje, een broodje met soep 
of hapjes geserveerd kunnen worden. Ook wijkt men vaak uit naar een van de res-
taurants die Heiloo rijk is om na de plechtigheid bij elkaar te komen.”Aan het woord 
is Henny Stoop van Capella Uitvaartverzorging Heiloo.
Het crematorium is ook een afscheidsplek. Toch gebeurt het ook wel dat het af-
scheid in Heiloo wordt gehouden, bijvoorbeeld in een kerk, en dat de familie daar-
na in besloten kring alleen met de overledene naar het crematorium gaat. Soms 
gaan de nabestaanden dan zelfs mee naar de ovenruimte, om ook bij de laatste 
handeling aanwezig te zijn. Zij zien dan de kist in de oven verdwijnen. Henny zegt 
er dan altijd bij: ,,Bedenk dat je afscheid neemt van het jasje, waarin hij of zij woon-
de. Wie hij of zij was, leeft verder in je hart.” De brandende kaars, in haar antieke 
lamp, die aangestoken is voor de ceremonie op de plaats waar de overledene al-
tijd geleefd heeft, gaat pas uit bij de oven van het crematorium of bij het graf, als 
de kist gedaald is.
In de afgelopen twintig jaar kan Capella ook terugzien op bijzondere uitvaarten. 
,,Bijvoorbeeld het afscheid van meneer Snethlage van de Nijenburg, toch een beet-
je het Koninklijk Huis van Heiloo. Voor mij een hele eer. Het contact met mevrouw 
Snethlage - van Foreest, het afscheid, haar gemis en eenzaamheid. Af en toe kwam 
ik daarna wel eens een kopje thee drinken in het prieel. Daarna haar afscheid. In-
dachtig haar wens werd zij met paard en wagen van haar geliefde Nijenburg over-
bracht naar haar laatste rustplaats. Zo was dat altijd gegaan in haar familie. Tijdens 
de condoleance op de Nijenburg kwam een taxi voor rijden, er stapte een dame uit, 
die vervolgens zonder ook maar iemand te spreken een half uur op een stoel bleef 
zitten, waarna ze weer werd opgehaald door de taxi. 
Niemand die haar kende. Soms is er ook wel eens een afscheid van een bekende. 
Mijn vader, die van te voren had gezegd: ‘Je doet alles zelf en je staat niet te janken. 
Die tranen huil je maar als ik nog leef. Dan huilen we samen.’ Voor Capella is ieder 
afscheid bijzonder. En als er geen spreker is, maak ik een mooi gedicht.” Capella 
Uitvaartverzorging is telefonisch bereikbaar via 072-5320345 of stuur een mail naar 
info@capella-uitvaartverzorging.nl.

Voor Capella is ieder 
afscheid bijzonder
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“Omdat ieder vaarwel
bijzonder is”

Henny Stoop

E.J. Potgieterweg 27 • Heiloo • telefoon: 072  532  0345 
www.capella-uitvaartverzorging.nl • info@capella-uitvaartverzorging.nl
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Regio - Lumen betekent licht. Licht kan een gids zijn, het kan verwarmen, het 
kan verhelderen. Op een heldere, verwarmende manier begeleiden de uitvaart-
begeleidsters van Lumen uitvaart naasten in de dagen tussen overlijden en de 
uitvaart. 

,,Daarbij vinden wij het van belang dat de mensen die achter blijven bewuste 
keuzes maken. Als u bewust kiest zal het afscheid uiteindelijk passend zijn bij u 
én bij degene van wie u afscheid moet nemen. Wij willen daarbij een gids en een 
volwaardige gesprekspartner zijn. Daarvoor leggen wij u de verschillende keuzes 
en de daarbij horende consequenties voor en wij houden voor u het overzicht.” 
Mocht een thuisopbaring niet wenselijk of mogelijk zijn dan kan men terecht in 
de Afscheidshuiskamer aan de Castricummerweg 4 in Uitgeest. Deze sfeervol-
le huiskamer, die voorzien is van alle gemakken, is 24 uur per dag toegankelijk. 
Hierdoor kunnen de naasten wanneer, met wie en zo lang als zij willen in een 
prettige sfeer bij de overledene zijn.
,,U kunt, ook als u nog in goede gezondheid verkeert, geheel vrijblijvend een ge-
sprek aanvragen waarin wij de uitvaartwensen bespreken. Daarna kan een kos-
tenindicatie worden opgesteld.”  

Lumen uitvaart is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op:
06-20822260, zie ook www.lumenuitvaart.nl. 

Lumen uitvaart, sinds 2009 
actief in de gehele regio

Regio - ,,Steeds vaker en langer brengen wij onze tijd door achter een compu-
ter, tablet of telefoon. Zo krijgen wij steeds vaker de vraag of er wel wifi  is in het 
uitvaartcentrum: mensen willen overal gebruik maken van hun apparatuur.” Aan 
het woord is Suzanne Overgaag van Associatie Uitvaartverzorging.
Deze ontwikkelingen vragen ook om een andere manier van communiceren als 
er een uitvaart gaat plaatsvinden. ,,Vroeger plaatste je een advertentie in de krant 
die dan door iedereen werd gelezen. Maar veel mensen hebben de krant ver-
ruild voor een tablet en lezen het nieuws op internet en het nieuws over familie 
en vrienden op Facebook. Maar Facebook is niet heel geschikt om minder leuke 
dingen te melden. ‘Vind ik leuk’ is dan immers niet van toepassing.”
Daarom heeft Associatie Uitvaartverzorging een herdenkwebsite gemaakt. Ie-
dereen die via de Associatie een uitvaart regelt, krijgt gratis de mogelijkheid om 
een herdenkpagina aan te maken. Op zo’n pagina kunnen foto’s geplaatst wor-
den van degene die is overleden, en een persoonlijke tekst. Daarna kan de link 
naar de pagina gedeeld worden. Bijvoorbeeld op de rouwkaart, maar ook via Fa-
cebook, Twitter of e-mail.
Bezoekers van de pagina kunnen een bericht achterlaten, een condoleance, be-
moedigende woorden of een mooie herinnering, indien gewenst met een foto er-
bij. Voor mensen die het moeilijk vinden om de juiste woorden te vinden, is er ook 
de mogelijkheid om alleen een kaarsje op te steken. Deze kaarsjes worden met-
een zichtbaar in beeld, en met elk opgestoken kaarsje komt de overleden per-
soon meer in het licht te staan. Uiteindelijk ontstaat zo een prachtige herinnering 
aan degene die er niet meer is.
Meer weten? Bel dan 0800-0375 en vraag naar Suzanne Overgaag of kijk op 
www.associatieuitvaart.nl. 

Herdenk- en 
condoleancepagina 

bij Associatie 
Uitvaartverzorging

Voor Uitgeest ,  Akersloot en omgeving

24 uur per dag:  
06-20822260 

www.lumenuitvaart.nl

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

“Een persoonlijk afscheid. 
Wij zijn er voor u.”
Jeanis Kool en Nicole Poel,  
Uitvaartleiders

www.associatieuitvaart.nl   tel. 0800-0375

Vertrouwd dichtbij.
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Loodgietersbedrijf Bleeker 
na 44 jaar verder zonder Jan

Castricum - De vaste kracht  van Loodgietersbedrijf Bleeker, 
Jan Admiraal, gaat met vervroegd pensioen per 1 december. 
Eigenaar Ron Bleeker vertelt: ,,Hij is bij mijn vader in dienst 
getreden op 15-6-1970 en heeft er dus een hele lange tijd bij 
ons op zitten. Voorlopig ben ik van plan om de werkzaamhe-
den zonder verder personeel voort te zetten met eventueel 

het inhuren van tijdelijke krachten.” Ron gaat 
ervan uit dat hij de vaste klanten van dezelfde 
goede service kan voorzien als altijd. ,,Volgens 
de berichten trekt de economie weer aan en zal 
er dus vaker een beroep op ons bedrijf worden 
gedaan. Bij mijn bedrijf is het werk al vanaf de 
bouwvakvakantie aan het aantrekken. De voor-
uitzichten zien er dan ook goed uit!” 
Loodgietersbedrijf Bleeker heeft zich gespeci-
aliseerd in sanitair, badkamers, cv- en gasser-
vice, dakwerkzaamheden, riolering en gas- en 
waterleiding. Het bedrijf is opgericht in 1931. 
,,In minder dan anderhalve dag werd het oude 
garagedak snel en vakkundig vernieuwd. Lood 
werd ingeslepen en zinken daklijsten werden 
gemonteerd. Alles werd keurig afgewerkt en 
opgeruimd”, zo luidt een reactie van een tevre-
den klant op de website. 

Loodgietersbedrijf Bleeker, gevestigd op de Bakkummer-
straat 87, is telefonisch bereikbaar via 0251–652315. Mailen 
voor meer informatie kan naar info@loodgieterbleeker.nl. 
Kijk ook eens op de website voor meer informatie: 
www.loodgieterbleeker.nl.

Fred KoK
De Timmerman

H. Casimirstraat 44, 1901 TP Castricum
06 - 293 601 59  fredkok@hotmail.com

Bouwt naar de 
wensen van de mensen

 Bakkummerstraat 87
 1901 HL Castricum
 Telefoon 0251 - 65 23 15 
 info@loodgieterbleeker.nl
 www.loodgieterbleeker.nl

zonneboilers  C.V. en GAsserViCe  DAKWerKzAAMHeDen
sAniTAir/bADKAMers  riolerinG  GAs en WATerleiDinG

www.loodgieterbleeker.nl



SCHILDERSBEDRIJF
C.P. VAN DER

HIMST

Vraag vrijblijvend 
offerte voor

schilderwerk e.d.
Bel overdag
06-10120790
in de avond
0251-651169

Jantien Ranzijn & VDR v.o.f.

TECHNISCH INSTALLATIE BEDRIJF

Castricummerwerf 94
1901 RT Castricum
Tel. 0251 - 670138
Fax 0251 - 670661
E-mail info@wulp.nl
www.wulp.nl

VERWARMING
ONDERHOUD
LOODGIETER

DAKWERK
ZINKWERK

BADKAMERS

rijschool cleopatra

Rijopleidingen met oog voor de cursist

Linda de Leon
Roerdompstraat 4
1911 WS Uitgeest
Tel. 0251-294134 / 06-51211411
www.rijschoolcleopatra.nl

rijschool cleopatra

Rijopleidingen met oog voor de cursist

rijschool cleopatra

Rijopleidingen met oog voor de cursist

NIEUW
in Uitgeest

• Verbouw, Nieuwbouw, Onderhoud
• Kozijnen, Ramen, Deuren, Glas
• Dakkapellen

Oude Haarlemmerweg 43 • 1901 ND  Castricum
Tel: 0251 - 671 222 / 06 - 22 22 81 87 • www.timmerbedrijfronlimmen.nl

Maarten adMiraal tuinvorMing

architectuur       aanleg       onderhoud

KuiPerSPad 7,
1911 aX uitgeest
06-23750198
Meer info: 
www.maartenadmiraal.nl

Hoveniersbedrijf

Metzelaar
voor o.a. ontwerpen van uw nieuwe tuin, 

aanleg en onderhoud, 
bestrating en herbestrating, 

plaatsen van schuttingen, enz.

Voor vrijblijvende prijsopgave
06-17910940 na 18.00 uur 0251-655283

Beverwijkerstr.weg 72 | 1901 NK  Castricum | 0251 656285 | h.zijp@planet.nlBeverwijkerstr.weg 72 I 1901 NK Castricum I 0251 656285 I h.zijp@ziggo.nlBeverwijkstraatweg 72 | 1901 NK Castricum | 0251 656285
h.zijp@ziggo.nl | www.zijpstucadoors.nl

Hans Marcker TiMMerMan
Voor al uw timmerklussen en kleine verbouwingen

tel: 06-10925757, Tulpenveld 194, 1901 LE Castricum
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Groepsexpositie in 
gemeentehuis Uitgeest
Uitgeest - Wethouder Wil 
Spaanderman opent woensdag-
avond 29 oktober een exposi-
tie in de hal van het gemeente-
huis, samengesteld uit het werk 
van drie vrouwelijke kunstschil-
ders uit de regio. Het gaat om 
Wilga Hoek, Dorota Poniatows-
ka en Marie-Josée Hamers. Alle 
drie maken ze gebruik van acryl-
verf, maar er zijn ook andere 
technieken te zien. De opening 
is om 20.00 uur. De tentoonge-
stelde werken zijn tot en met 31 
december te bekijken, tijdens de 
openingsuren van het gemeen-
tehuis.
De Heiloose Wilga Hoek combi-
neert acrylverf met collagetech-
niek op linnen. In drie van haar 
nieuwste werken (te zien in Uit-
geest) gaat ze nog een stapje 
verder. Over de zwarte en grijze 

acrylverf heen brengt ze in trans-
parante lagen kleur aan. 
De in 1972 in het Poolse Szcze-
cin geboren Dorota Poniatows-
ka woont sinds 2004 in Assen-
delft. Haar inspiratiebron vor-
men mens en dier in het kleur-
rijke Afrika. Ook zij schildert met 
acryl op doek.
Marie-Josée (‘Emjee’) Hamers 
woonde 21 jaar in Uitgeest voor-
dat ze naar Heiloo verhuisde. Zij 
is nu zo’n vijftien jaar bezig met 
schilderen en volgde onder meer 
cursussen bij de Wackers Aca-
demie en in Eindhoven. Bij voor-
keur werkt ze met acryl, inkt en 
materie. Ook grote formaten 
gaat ze daarbij niet uit de weg. 
Van al haar technieken zijn staal-
tjes te zien op de expositie. Voor 
een voorproefje: www.art-emj-
ee.nl.

Een Afrikaans sfeerbeeld van Dorota Poniatowska

‘Meer Besparen op Afval’
Gratis cursus voor 
Uitgeestse ondernemers
Uitgeest - TU Delft biedt on-
dernemers een gratis cursus 
aan: ‘Meer Besparen op Afval’. 
Die wordt op dinsdag 4 novem-
ber van 19.00 tot 21.00 uur ge-
geven in het gemeentehuis van 
Uitgeest.
De cursus geeft een algemeen 
geldende aanpak om bedrijfs-
afval in kaart te brengen en ver-

der te beheersen. Met dit inzicht 
kunnen ondernemers hun eigen 
kansen ontdekken om verder op 
afvalkosten te besparen. De cur-
sus is onderdeel van een onder-
zoek in opdracht van de provin-
cie Noord-Holland. Kijk op www.
afvalkring.nl voor meer informa-
tie en schrijf u in op https://www.
aanmelder.nl/80256.

Wéér auto uit de 
bocht op oprit A9

Uitgeest - Het is een tijdje rustig geweest op de oprit van de A9 
richting Alkmaar maar zondagochtend iets over half 12 was het 
weer zover. Een auto vloog op de oprit uit de bocht.
De bestuurster reed met haar auto op de oprit richting Alk-
maar en raakte door een nog onbekende oorzaak uit de bocht 
en kwam met haar auto tegen het verkeer in tot stilstand tegen 
de vangrail. Een met spoed opgeroepen ambulance heeft de be-
stuurster gecontroleerd op eventuele verwondingen.
Twee bergingsvoertuigen kwamen ter plaatse om de zwaar be-
schadigde auto af te voeren. De bestuurster raakte niet gewond 
en kon met één van de bergingsvoertuigen mee. De politie is nog 
even ter plaatse gebleven om Rijkswaterstaat af te wachten aan-
gezien ook de vangrail beschadigd raakte.
Tijdens het ongeval was de oprit van de A9 richting Alkmaar af-
gesloten. Ondanks dat een politieauto de oprit blokkeerde waag-
de een automobilist het er toch op. Deze werd voor het ongeval 
stopgezet door de politie. (bron: www.112-uitgeest.nl)

Oude kranten
Uitgeest - Zaterdag 25 oktober 
is er weer een oude Krantenac-
tie bij de Binnenmeerschool aan 
de Langebuurt in Uitgeest. U 
kunt de kranten, liefst gewogen 
en goed gebundeld, inleveren 
tussen 09.00 en 11.00 uur. Voor 
iedere 10 kilo krijgt u weer een 
stempel op de stempelkaart.

Nieuws van 
de Sjoelschijf

Regio - Na 6 speelronden bij 
Sjoelvereniging de Sjoelschijf 
zijn de koplopers als volgt: A. 
Anneke van den Heuvel en Nel 
Henneman 33, Martin Wilson 31; 
B. Nel Spruit 46, Margriet Duin 
45, Rita Hoogeland 40;  C. Jolan-
da Breed 41, Frans Ponder 35, 
Gea Meijer 32; D. Hennie Reu-
zenaar 31, Mart Schaar 29, Kees 
Konijn 26. De hoogste dagsco-
res: Evert Hup 1386, Robert Pick 
1366, Monique Brandsma 1296, 
Dennis Swart 1294, Margriet 
Duin 1291,  Anneke de Groot 
1288, Nel Henneman 1278, Chris 
van Kalmthout 1254, Nel Spruit 
1251, Martin Wilson 1241. In het 
15-onderbeurtensysteem: Ruud 
van Kalmthout en Rita Hoog-
eland 20, Gré de Graaf 19, Mar-
tin Wilson 17, Frans Ponder 16.
De Sjoelschijf speelt iedere 
woensdagavond in de Janshee-
ren, Maltezerplein 1 te Heems-
kerk; aanvang 20.00 uur.

Breakdance
Uitgeest - Op zaterdag 25 okto-
ber start een nieuw breakdance-
seizoen bij speeltuinvereniging 
Kindervreugd in Uitgeest. De 
lessen vinden elke laatste zater-
dag van de maand plaats en be-
ginnen om 10.30 uur. Om lek-
ker te kunnen dansen is het be-
langrijk om goede kleding aan 
te doen: Joggingbroek, T-shirt, 
Gymschoenen en een muts/pet. 
Je hoeft helemaal niet lenig te 
zijn, het gaat om het plezier!
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Nederland Leest in 
bibliotheek IJmond Noord
IJmond-Noord - Een vlucht re-
genwulpen van Maarten ‘t Hart 
is het boek dat centraal staat tij-
dens Nederland Leest 2014. De 
jaarlijks terugkerende campag-
ne duurt dit jaar van zaterdag 1 
november tot en met zondag 30 
november. Tijdens deze periode 
wordt het boek door bibliotheek 
IJmond Noord gratis uitgedeeld 
aan volwassen leden die naar de 
bibliotheek komen om het boek 
op te halen (zolang de voorraad 
strekt).
Het boek uit 1978 is een klas-
sieker. Het gaat over een door 
afkomst en opvoeding tot iso-
lement gedoemd kind, wiens 
angsten verzacht worden door 
een grote opmerkingsgave en 
een diepe liefde voor de natuur. 
Een vlucht regenwulpen is een 
onvergetelijk verhaal uit een tijd 
toen Nederland nog een univer-
sum was, en een dorpje in de he-
le wereld. 
Bibliotheek IJmond Noord orga-
niseert op dinsdag 18 november 
een avond waar de gelijknami-
ge fi lm uit 1981 zal worden ver-
toond. De cast bestaat uit on-

der andere Jeroen Krabbé, Wille-
ke van Ammelrooy, Rijk de Gooy-
er en Marijke Merckens. Vooraf-
gaand aan de fi lmvertoning zal 
Corien Hildenbrant een inlei-
ding verzorgen. De fi lm zal wor-
den vertoond in de kleine zaal 
van het Kennemer Theater in Be-
verwijk, aanvang 19.30 uur. Toe-
gang is 8 euro. Met bibliotheek-
pas 6 euro. Voor meer informatie 
zie ook: www.bibliotheekijmond-
noord.nl. 

Wéér auto uit de 
bocht op oprit A9

Uitgeest - Het is een tijdje rustig geweest op de oprit van de A9 
richting Alkmaar maar zondagochtend iets over half 12 was het 
weer zover. Een auto vloog op de oprit uit de bocht.
De bestuurster reed met haar auto op de oprit richting Alk-
maar en raakte door een nog onbekende oorzaak uit de bocht 
en kwam met haar auto tegen het verkeer in tot stilstand tegen 
de vangrail. Een met spoed opgeroepen ambulance heeft de be-
stuurster gecontroleerd op eventuele verwondingen.
Twee bergingsvoertuigen kwamen ter plaatse om de zwaar be-
schadigde auto af te voeren. De bestuurster raakte niet gewond 
en kon met één van de bergingsvoertuigen mee. De politie is nog 
even ter plaatse gebleven om Rijkswaterstaat af te wachten aan-
gezien ook de vangrail beschadigd raakte.
Tijdens het ongeval was de oprit van de A9 richting Alkmaar af-
gesloten. Ondanks dat een politieauto de oprit blokkeerde waag-
de een automobilist het er toch op. Deze werd voor het ongeval 
stopgezet door de politie. (bron: www.112-uitgeest.nl)
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Uitgeest - De eerste periode is 
gespeeld en dus zijn er plaats-
punten te verdelen. En wie is er 
dan als de kippen bij? De Groot-
Kossen! Ze zijn niet zo veel in 
beeld geweest de afgelopen pe-
riode, stil op de achtergrond hun 
procentjes scorend, maar halen 
vorige week ruim 58% en de-
ze week ruim 59%, en ja, na zo’n 
eindspurtje ben je dan plotseling 
weer wél in beeld. Sterker nog, 
die gasten winnen de eerste pe-
riode, en het jammere is dat mijn 
eigen partnership daaraan flink 
heeft bijgedragen, en dat steekt, 
al zullen we dat niet al te gauw 
toegeven. Ze wonnen trouwens 
niet de avondsessie. Ze moesten 
hun meerdere erkennen in Gré 
Appelman en Tineke van Sam-
beek die een keurige, om niet te 
zeggen: ‘geweldige’, 60% scoor-
den. Het was wél de laatste stro-

halm van de dames want de-
gradatie is met deze mooie sco-
re nét voorkomen. Of ze d’r zelf 
blij mee zijn, is nog wel even een 
vraag. Misschien hadden ze die 
strohalm liever losgelaten.
Kijken we aan de andere kant 
van de lijst, dan zien we in de E-
lijn een prachtige 59% (gemid-
deld!) van Cas van Andel en Ti-
neke Ligthart. Gemiddeld staan 
zij zo’n 5% voor op de nummer 2, 
en dat is, gemiddeld gesproken, 
geen kattenpies. Van dit nieuwe 
koppel verwachten wij wél dat ze 
doorstomen. De volgende peri-
ode de D-lijn, en daarna de C-
lijn? En daarna? Het lijkt mij dat 
het iets te hoog gegrepen is om 
dit jaar in de A-lijn te eindigen. Ik 
gun het ze van harte, maar schat 
in dat ze daar wel twee seizoe-
nen voor nodig zullen hebben. 
We kijken uit naar méér jong 

        Bridgenieuws
bridgetalent. 
De resultaten van ander (minder 
jong) bridgetalent ziet u hieron-
der.

A-lijn: 1 Gré Appelman-Tine-
ke v Sambeek 60,00%, 2 Klaas 
de Groot-Peter Kossen 59,31%, 
3 Ria Vessies-Aad Visbeen 
58,23%; 
B-lijn: 1 Margreet Kiès-Joke Ja-
cobs 56,25%, 2 Truus Jansen-
Ed de Ruyter 54,69%, 3/4 Riet 
Schafgans-Leo Tromp en Ria 
Beerens-Riet Meijer 52,60%; 
C-lijn: 1 Nelleke vd Kraats-Joke 
Mooy 60,94%, 2/3 Jan Goeman-
Henk Zwaan en Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 55,21%; 
D-lijn: 1 Marianne de Groot-
Hans Kollerie 59,74%, 2 Joop de 
Beer-Fieneke de Beer 59,64%, 3 
Riny v Wijk-Ton v Wijk 56,51%; 
E-lijn: 1 Elly Stuijt-Aad Stuijt 
63,02%, 2 Ank Kager-Hans 
Eijking 60,63%, 3 Cas v Andel-Ti-
neke Ligthart 55,00%.
(Paul Wijte)

Best 0251 Hardstyle 
DJ Contest 2014
Regio - Het is weer zover, het 
jaarlijks terugkerende ‘Best 
of 0251 Hardstyle DJ Contest’ 
komt er aan! Zoals altijd geor-
ganiseerd door Nul251 (onder-
deel van Stichting Welzijn Bever-
wijk) in samenwerking met LUA 
en Tone Control. De vorige edi-
ties waren een enorm succesvol, 
met winnaars als DJ Redstyle 
(Heemskerk) in 2012 en Invictus 
(Beverwijk) in 2013. Ook in 2014 
gaat de organisatie weer op zoek 
naar de beste hardstyle DJ uit de 
regio IJmond-Noord. 

Na veel vragen van deelnemers 
en bezoekers worden er dit jaar 
nieuwe elementen aan de con-
test toegevoegd. Zoals het hou-
den van voorrondes, waar-
door meer talentvolle dj’s kun-
nen meedoen aan de wedstrijd. 
Twee voorrondes waaraan maxi-
maal twaalf dj’s kunnen deelne-
men, zes per locatie. De voorron-
des vinden plaats op donderdag 
30 oktober in Café Roemers (Be-

verwijk) en op vrijdag 31 oktober 
in JC Zienhouse (Uitgeest), bei-
de dagen van 20.00 tot 00.00 uur. 
De entree is gratis. Zes dj’s per 
voorronde en vanuit elke voor-
ronde gaan twee dj’s door naar 
de finale. Een professionele jury 
zal de deelnemers beoordelen. 
De wildcard wordt weggege-
ven aan iemand die persoonlijk 
is uitgekozen door de organisa-
tie om mee te doen in de finale. 
Slechts één week voor de finale 
wordt deze persoon bekendge-
maakt door de organisatie. 
Uiteindelijk strijden niet vier 
maar vijf deelnemers in de finale 
voor de titel: Best 0251 Hardstyle 
DJ 2014. De finale is op vrijdag 
28 november in LUA. Voor het 
programma, de juryleden en de 
prijzen moet men nog even ge-
duld hebben, maar deze worden 
via www.nul251.info bekend-
gemaakt of check de flyer. Voor 
vragen of extra informatie mail 
naar william@welzijnswb.nl of 
bel 06-18482635.

Traumaheli ingezet voor 
gewonde mountainbiker
Regio - Een mountainbiker is 
zondagmorgen ernstig gewond 
geraakt bij een ongeval in de 
duinen bij Heemskerk. De man 
sloeg rond half tien door nog on-
bekende oorzaak over de kop 
bij een heuveltje nabij de Zwar-
te Weg. Naast de politie en de 
ambulancedienst kwam ook het 
Mobiel Medisch Team (MMT) 
uit Amsterdam per traumaheli-
kopter naar het Noord-Hollands 
Duinreservaat om medische as-

sistentie te verlenen. De helikop-
ter landde op het open veld bij 
de Kruisberg, waarna het MMT 
door de politie naar de plaats 
van het incident werd gebracht. 
Na de eerste medische zorg ter 
plaatse is het slachtoffer per am-
bulance onder begeleiding van 
politiemotoren naar het VU Me-
disch Centrum in Amsterdam 
vervoerd. Over de aard van het 
letsel is nog niets bekend. (Foto: 
Mizzle Media/Niels Folkers)

Vaarexcursie: 
wintervogels

Regio - Tienduizenden vogels 
verblijven in de winter korte of 
langere tijd in het Wormer- en 
Jisperveld. Smienten, wulpen, 
watersnippen, goud plevieren, 
kieviten, futen (foto), meeuwen- 
en ganzensoorten. Maar ook de 
grote zilverreiger en blauwe kie-
kendief, grote zaagbek, brildui-
ker en nonnetje. Soms een vis-
arend of velduil. Zondag 26 ok-
tober kunt u ze allemaal spotten 
tijdens een vaarexcursie. Boe-
ken voor deze excursies kunt 
u doen bij De Poelboerderij via 
075-6219100 of per e-mail be-
zoekerscentrum@poelboerde-
rij.nl. Dit graag met vermelding 
van naam, aantal personen en 
telefoonnummer. Kosten 12 eu-
ro, kinderen 3 euro. Leden van 
Natuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland, Vogelbe-
schermingswacht Zaanstreek 
en Vrienden van de Poelboerde-
rij betalen 8 euro. Voor gedetail-
leerde info zie: www.poelboer-
derij.nl.

Lezing over identiteitsfraude
Regio - Schrijfster Maria Ge-
nova (foto) geeft op 30 okto-
ber een lezing in de bibliotheek 
van Heemskerk. Ze vertelt op 
een toegankelijke manier hoe 
de fraudeurs te werk gaan en 
waarom meer dan 500 Neder-
landers per dag slachtoffer wor-
den van identiteitsfraude. Voor 
haar boek “Komt een vrouw bij 
de h@cker” ontmoette ze zowel 
slachtoffers als hackers. Geno-
va liet haar eigen computer hac-
ken en daar leerde ze veel van. 
Als digibeet heeft ze inmiddels 
haar leven gebeterd. Identiteits-
fraude kan iedereen overkomen, 
vooral de mensen die denken 
dat ze niets te verbergen heb-
ben. Met alle digitale ontwikke-
lingen is het heel gemakkelijk 
geworden om je identiteit te ste-
len. Helaas blijkt het ontzettend 
moeilijk om de gevolgen onge-
daan te maken. Tijdens deze in-
teractieve lezing geeft Maria Ge-
nova tal van tips om je digitale 
veiligheid te vergroten. Hoe ver-
zin je een goed wachtwoord, is 

WIFI veilig, mogen bedrijven je 
paspoort of rijbewijs kopiëren en 
hoe weet je of een email-bijla-
ge veilig is? Dat zijn slechts en-
kele van de vragen die aan bod 
komen. De aanwezigen zijn wel-
kom om vragen te stellen en zelf 
voorbeelden te geven. 
Kaartjes kosten 10 euro (7,50 eu-
ro voor leden) en kunnen ge-
kocht worden via de site van de 
bibliotheek of in de bibliotheek 
zelf. De lezing begint om 20.00 
uur en duurt twee uur. Voor vra-
gen tel. 0251-245414. 

Charles de Boer 
voorzitter Kledingbank
Regio - Heemskerker Charles 
de Boer is de nieuwe voorzitter 
van de Kledingbank IJmond.
De Boer is vanaf het begin bij de 
Kledingbank betrokken geweest 
en heeft met name de ingrijpen-
de verbouwing van het onderko-
men van de Kledingbank geleid. 
Hij gaat leiding geven aan de 
groep van 25 vrijwilligers, die ge-
zamenlijk de Kledingbank run-
nen. Hij volgt Anneke Brink op 
die na drie intensieve jaren de 
Kledingbank verlaat.
De Kledingbank zamelt eigen-
tijdse kleding in voor mensen 
met een bijstand- wia- of wa-
jong uitkering en personen in de 
schuldhulpverlening en met een 

minimum inkomen. Bij de Kle-
dingbank zijn al  ruim driehon-
derd huishouden ingeschreven 
die eens in de drie weken kle-
ding mogen uitzoeken.
Inwoners van de IJmond ge-
meenten worden gevraagd hier-
voor kleding, schoeisel hand-
doeken, beddengoed etc. be-
schikbaar te stellen. Kleding-
bank IJmond is gevestigd aan de 
Ambachtstraat 11 in Beverwijk. 
Kleding inleveren kan elke dins-
dag, donderdag en vrijdag van 
10.00-12.30 uur. Ook Uitgeest 
heeft een inleveradres: De Spin 
50  op alle werkdagen. Men kan 
ook 06-40512420 bellen. De kle-
ding wordt dan opgehaald.

Alcoholcontrole
Regio - Op zaterdagavond, tus-
sen 18.00 en 20.00 uur, hield 
de politie op de Plesmanweg in 
Heemskerk een alcoholcontrole. 
In totaal moesten 210 bestuur-
ders een ademtest afleggen. In 
totaal bleken slechts vier be-
stuurders teveel te hebben ge-
dronken. De hoogst gemeten 
waarde bedroeg 495 ug/l. Dat is 
ruim twee maal het toegestane 
maximum van 220 ug/l. Deze be-
stuurders kregen een bekeuring.
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl
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Jeugdhulp komt dichterbij 
De Jeugdhulp valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meente. U als inwoner mag daar eigenlijk niets van merken. Of toch wel: 
als het goed is, gaat u er vanaf 2015 op vooruit als het gaat om jeugd-
hulp. Nu nog beslist de ene keer de rijksoverheid, de andere keer de pro-
vincie en weer een andere keer de gemeente over hulp en ondersteuning 
voor jeugdige inwoners. Straks is de gemeente verantwoordelijk voor al-
le zorg en dan moet het een stuk eenvoudiger kunnen. In elk geval zon-
der de bureaucratie waar gezinnen nu nog wel eens tegenaan lopen.
Het is inderdaad wel een beetje een wirwar van regels en instellingen. 
Hebt u geestelijke gezondheidszorg nodig voor uw kind, dan gaat dat 
(nu nog) via de zorgverzekeringswet. Is er sprake van een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, dan wordt de ondersteuning geregeld 
via de AWBZ. En hebt u hulp nodig vanwege opvoed- en opgroeiproble-
men, dan moet u weer bij een instelling zijn die door de provincie wordt 
gefinancierd. Is er een gezinsvoogd of heeft uw kind de wet overtreden, 
dan hebt u ook nog te maken met justitie. Bureaucratie waarin u gemak-
kelijk verdwaalt als ouder die zich zorgen maakt en vooral het beste wil 
voor zijn kind.

Gezin en kind centraal
De gemeentes in onze regio zijn het erover eens: inwoners moeten straks 
vooral merken dat ze sneller en beter geholpen worden. ‘Het feit dat wij 
straks verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp, maakt het alleen maar 
gemakkelijker om het gezin en het kind centraal te stellen. En dat is wat 
we willen,’ vertelt Antoine Tromp, wethouder Jeugdhulp, AWBZ/Wmo en 
Participatiewet: ‘Tegelijkertijd moeten we behoorlijk bezuinigen en gaan 
we dus anders werken. Om te beginnen gaan we meer kijken naar wat 
mensen zelf kunnen. De meeste ouders willen problemen ook het liefst 
zelf oplossen. Vervolgens is er nog een wereld te winnen door het vroeg-
tijdig onderkennen van problemen. Maar waar professionele zorg nodig 
is, moet die er wel zijn. Voor zowel het signaleren en het oplossen van 
problemen moeten we meer verbanden leggen met de sociale omgeving 
van kinderen zoals bijvoorbeeld scholen, jongerenwerk en sportvereni-
gingen. Zo kan er vanuit het sociaal team adequate ondersteuning gebo-
den gaan worden aan kinderen en hun verzorgers.’

Gezin als geheel
‘Uitgangspunt wordt dat we kijken naar wat het gezin als geheel nodig 
heeft. In onze regio wordt al gewerkt met de methodiek ‘‘Eén gezin, één 
plan, één regisseur”, waarbij alle hulpverleners rond een gezin samen-
werken, inclusief betrokken familieleden en vrienden. Daar gaan we nu 
op voortborduren. Ook de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) die de af-
gelopen jaren in elke gemeente zijn opgezet, bieden een mooie basis om 
op voort te bouwen. Net als straks de sociale teams. We gaan gewoon 
aan de slag en waar nodig passen we het aan.’

Eenmalig extraatje op komst 
voor minima
De laagste inkomensgroepen krijgen een extraatje op hun rekening bijge-
schreven. Een echtpaar krijgt eenmalig € 100,00, een alleenstaande ouder 
€ 90,00 en een alleenstaande € 70,00. Deze regeling is bedoeld als koop-
krachttegemoetkoming voor minima. De gemeente krijgt hiervoor geld 
van het Rijk.

Heeft u in de maand september een Wwb-, IOAW- , of IOAZ- uitkering?
Dan hoeft u geen actie te ondernemen. We beschikken over uw gegevens 
en zullen de tegemoetkoming uiterlijk in de maand december automatisch 
naar uw rekening overmaken.

Heeft u in de maand september een ander laag inkomen?
Als u 18 jaar of ouder bent dan kunt u bij een inkomen uit werk, WW, WAO 
of een andere uitkering van maximaal 110% van het sociaal minimum, het 
extraatje aanvragen. Een aanvraag kunt u tot 31 december 2014 indienen 
bij de gemeente. Gebruik daarvoor het speciale aanvraagformulier. Dat is 
af te halen bij de balie van het gemeentehuis of te downloaden op de web-
site www.uitgeest.nl onder Wonen, Zorg & Welzijn, Sociale Zaken.

Zoek in de onderstaande opsomming uw situatie op. Als u een inkomen heeft 
dat op of onder dit bedrag ligt, dan kunt u het extraatje aanvragen. (Deze be-
dragen geven 110% van het sociaal minimum weer exclusief vakantiegeld.)

•	Alleenstaande	vanaf	21	jaar	tot	de	pensioengerechtigde	leeftijd:	€ 994,46
•	Alleenstaande	ouder	vanaf	21	jaar	tot	de	pensioengerechtigde	leeftijd:	
 € 1.278,60
•	Echtpaar,	vanaf	21	jaar	tot	de	pensioengerechtigde	leeftijd:	€ 1.420,67
•	Alleenstaande	boven	de	pensioengerechtigde	leeftijd:	€ 1.090,99
•	Echtpaar,	beiden	boven	de	pensioengerechtigde	leeftijd:	€ 1.501,69

Voor jongeren vanaf 18 tot 21 jaar en kostendelers gelden afwijkende be-
dragen. U kunt deze nalezen in de bijlage van het aanvraagformulier (op 
pagina 3).
Ontvangt u per 1 september 2014 een ‘Aanvullende inkomensvoorziening 
ouderen (AIO)’ dan ontvangt u in oktober ambtshalve de tegemoetkoming 
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Geen recht op de tegemoetkoming hebben:
•	Gedetineerden
•	Personen	jonger	dan	27	jaar	die	door	het	Rijk	bekostigd	onderwijs	kun-

nen volgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op 
studiefinanciering)

•	Personen	van	18,	19	of	20	jaar	die	in	een	inrichting	verblijven

Vragen over uw situatie?
U kunt via de website www.laaginkomen.nl zelf nog kijken of u in aanmer-
king komt voor de koopkrachttegemoetkoming.

Ophaaldata restafval
In week 44 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 27 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 29 oktober.
De Koog: donderdag 30 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 31 oktober. 

Burgemeester Theo van Eijk heeft vorige week zes Uitgeesters tijdens een korte 
ceremonie in het gemeentehuis genaturaliseerd tot Nederlander. Voorafgaand 
was er een goed gesprek over de soms lange en moeilijke weg die vluchtelingen 
moeten bewandelen om volledig lid te worden van de Nederlandse samenle-
ving. Op de foto wordt de burgemeester geflankeerd door een vier leden tellend 
gezin afkomstig uit Kroatië, een voormalige Chinese en een voormalige Irakees 
(foto: gemeente Uitgeest).

Zes nieuwe Nederlanders in Uitgeest

Burgerlijke stand
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