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Raad beveelt herbenoeming 
burgemeester Baltus aan
uitgeest - De gemeenteraad 
van Uitgeest heeft donderdag 
25 oktober in een vertrouwe-
lijke raadsvergadering beslo-
ten de minister van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties 
aan te bevelen burgemeester 

drs. A.E.H. (Mieke) Baltus voor te 
dragen voor herbenoeming.

Het besluit voor de herbenoeming 
werd voorbereid door een ver-
trouwenscommissie, bestaande 
uit de fractievoorzitters. De ver-
trouwenscommissie conclu-
deerde dat het functioneren van  
burgemeester Baltus alle aan-
leiding geeft voor een positieve 
aanbeveling voor herbenoeming. 
De gemeenteraad heeft dat 
op 25 oktober met zijn besluit  
bevestigd.

Het is nu aan Commissaris  
van de Koningin Johan Remkes 
om de aanbeveling, samen met 
zijn eigen advies, door te gelei-
den naar de minister. Uiteinde-
lijk besluit de Koningin over de 
herbenoeming van burgemees-
ter Baltus. 

De huidige ambtstermijn van 
burgemeester Mieke Baltus 
loopt tot 1 maart 2013.

Uitgeest - De lente, de zomer, de winter, ieder seizoen heeft wel iets. 
Maar de herfst is toch het meest fotogeniek! De prachtige kleuren die 
iedere dag weer anders zijn en uitnodigen om de dikke kleren weer uit 
de kast te halen en erop uit te gaan! (foto’s Monique Teeling)

Rommelmarkt
uitgeest - In sporthal De Zien 
wordt zondag 4 november een 
grote rommelmarkt gehouden 
van 11.30 tot 15.30 uur. Er zijn 
echte marktkramen en er is vol-
doende parkeergelegenheid. De 
entreeprijs bedraagt 1,50 euro, 
kinderen hebben gratis toegang. 
Meer informatie: 0251-240557 of  
0251-254067.

Oud papier
uitgeest - Zaterdag 3 november 
is er weer een oude krantenactie 
bij de Binnenmeerschool aan de 
Langebuurt in Uitgeest. U kunt-
kranten, liefst gewogen en goed 
gebundeld, inleveren tussen 9.00 
en 11.00 uur. Voor iedere 10 kilo 
krijgt u weer een stempel op de 
stempelkaart.

Nieuw raadslid 
voor CDA
uitgeest - Tijdens de raadsver-
gadering van 25 oktober is An-
nemiek van de Vliet benoemd tot 
raadslid van de CDA. Zij volgt 
hiermee Alex Blauw op. Anne-
miek was voorheen lid van de 
Provinciale Staten en onder meer 
leerkracht op de Vrijburgschool 
te Uitgeest. Momenteel is zij di-
rectrice van de basisschool De 
Duif in Heiloo.

Castricum
Heerhugowaard

1.50

Met eigen receptuur amandelspijs!
Wij verwerken uitsluitend Roomboter!

100 gram

Gevuld Speculaas

De leukste 
krant
van

uitgeest

Zo mooi!



 

Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van no-
vember van de Stichting Uit-
geester Senioren.

Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-821105. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
311136.
 

Activiteitenkalender 

november

Maandag 5, 12, 19, 26:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712
Maandag 5, 19:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
14.00-16.00 uur: ZW: Paint-
shop-pro  
Maandag 5, 26:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring

Dinsdag 6, 13, 20, 27:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi 
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook  
bridgen van 14.00-16.30 uur
Dinsdag 27:
09.30-11.30 uur: ZW: fotogra-
fie (ANBO)
Dinsdag 6, 20:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW:  computerkennis en 
‘s middags van 13.30-15.00 
uur/15.00-16.30 uur 

Woensdag 7, 14, 21, 28:
09.30-10.15 uur: De Klop: 
Sportfit, ook van 10.45-11.30 
uur. Inl. : 310370
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
14.00-16.00 uur: ZW: schaken 
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401
Woensdag 7:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf 13.30 
uur
Stedenwandeling in Utrecht, 

vertrek vanaf het station: 9.13 
uur
Woensdag 14, 28:
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW:  bewerking digitale fo-
tografie
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie  

Donderdag 1, 8, 15, 22, 29:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO) 
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit 
Donderdag 15:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
Donderdag 8, 22:
09.30-11.30 uur: ZW:  quilten
Donderdag 8:
10.00-12.00 uur: ZW: work-
shop computeronderhoud
Donderdag 15:
10.00-12.00 uur: ZW: work-
shop DVD en branden CD
15.30 uur: ZW: snertparty
Donderdag 22:
10.00-12.00 uur: ZW: diale-
zing Bank Beentjes

Vrijdag  2, 9, 16, 23, 30:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur 
10.00-11.30 uur: zwemmen in 
Beverwijk, inl.: 311117
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO)
13.30-16.00 uur: ZW: bridge

Zaterdag 3, 10, 17, 24:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)
Zaterdag 17:
10.00-12.00 uur: ZW: work-
shop papierknipkunst

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw R. Prigge, tel.: 0251-
311136. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - Ze werd geboren in 
Erdek, een schiereiland in het 
noorden van Turkije aan de Zee 
van Marmara. Van haar 12e tot 
haar 18e zat ze op een meisjes 
kostschool in Bursa, woonde nog 
een jaar in Londen en verhuisde 
weer naar Istanbul om te stude-
ren. 
Menekse (spreek uit Meneks-
je) Sahin ging werken voor een 
Turkse vliegmaatschappij en 
deed hiervoor regelmatig Am-
sterdam aan. Maar toen ze in 
1998 voor een weekendje naar 
de hoofdstad kwam, had ze niet 
kunnen bedenken dat haar leven 
een andere wending zou nemen. 
Haar ontmoeting met Antoine 
Tromp uit Uitgeest verliep in eer-
ste instantie niet soepel.
Menekse: “Ik stond met vrien-
den in een jazzbar toen Antoi-
ne een stoel bij ons weghaalde, 
ik vond het behoorlijk brutaal en 
reageerde boos, we kregen bij-
na ruzie.” Even later raakten ze in 
gesprek en Antoine die net klaar 
was met zijn studie en als gids in 
Amsterdam werkte, stelde voor 
de volgende dag de stad te la-
ten zien.
Bij vertrek naar Turkije werden 
telefoonnummers en e-mail-
adressen uitgewisseld zonder 
dat er sprake was van verliefd-
heid. Maar toen Menekse in het 
voorjaar weer met collegae naar 
Amsterdam ging, kwamen ze 
op het idee om ‘the dutch guys’ 
weer te benaderen want die ont-
moeting was best leuk geweest. 
Het werd duidelijk dat er meer 
was dan ‘best leuk’ en er volgden 

Uit den verre (6)

Turkse Menekse in Uitgeest
vier jaren van heen en weer rei-
zen. In 2002 besloten zij dat ze in 
Nederland zou komen wonen en 
hoewel haar ouders het jammer 
vonden, vonden zij het geluk van 
hun dochter het belangrijkst. Het 
eerste jaar woonden ze in Am-
sterdam. Menekse was enthou-
siast en positief over de nieuwe 
fase in haar leven. Antoine: “Ze 
had alleen een klein koffertje bij 
zich met maar een paar kleding-
stukken dat zegt genoeg, ze be-
gon helemaal opnieuw.”
Menekse: “In Amsterdam deden 
we de eerste 7 maanden alleen 
maar leuke dingen, we gingen uit 
eten, ik leerde de taal en ik vond 
snel een baan. Maar na een jaar 
kwam ik er achter dat het niet al-
leen rooskleurig was en kwam 
ik tot het besef dat ik als een al-
lochtoon werd gezien en mezelf 
moest bewijzen. En dat terwijl 
ik mijn bachelor aan de Univer-
siteit van Istanbul had behaald.” 
Ze ging bij de thuiszorg werken 
en hoewel ze de taal snel onder 
de knie kreeg, gaf het in het be-
gin wel eens gekke situaties. Me-
nekse: “Ik kwam bij een mevrouw 
en ik verstond of ik eerst even 
mijn voorneus wilde schoonma-
ken…..ik pakte een zakdoekje, 
begon mijn neus te snuiten en 
vroeg ‘zo goed mevrouw?’.
Toen bleek dat ze het fornuis 
schoongemaakt wilde hebben. 
Inmiddels werkt ze als coördina-
tor in de Mantelzorg waarvoor ze 
opleidingen volgde en heeft het 
naar haar zin.
Wel moest ze wennen aan de 
manier waarop Hollanders met 

hiërarchie omgaan. Menekse: “In 
Turkije is de baas echt de leiding-
gevende, die tutoyeer je niet, ook 
is er minder een overlegstruc-
tuur. Het is daar normaal de din-
gen gewoon uit te proberen. Wat 
ik prettig vind is dat men in Ne-
derland meer gelijkwaardig is, 
niet alleen in werksfeer maar ook 
op scholen. In Turkije zijn privé-
scholen maar ook privéklinieken, 
er is onderscheid in klassen.” 
Voor hun kinderen Deniz (4) en 
Mina (5 mnd) vinden Antoine en 
Menekse het belangrijk dat ze op 
school beloond worden, zelfstan-
dig leren zijn en dat er samenge-
werkt wordt met andere leerlin-
gen. Dit hebben zij gevonden in 
het Dalton onderwijs op de Wis-
sel.
Een typisch Turkse gewoonte 
waar Antoine en Menekse graag 
aan vast willen houden is spon-
tane bezoekjes afleggen. Me-
nekse: “Hier plan je dat je over 3 
weken bij iemand op bezoek gaat 
en dan moet het gezellig zijn. Ik 
wil graag dat iedereen weet dat 
men altijd welkom is, ook onver-
wacht.”
Antoine: “We zijn beiden liberaal 
opgevoed en passen ons aan el-
kaar aan, we zoeken altijd naar 
wat we gemeenschappelijk heb-
ben.”

Hoewel zij van jongs af aan zelf-
standig was, is haar band met 
haar familie sterk gebleven en 
probeert het gezin meerdere ke-
ren per jaar in Erdek te verblij-
ven en dat is bepaald geen straf. 
(Monique Teeling)
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

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

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
17-10-2012: Aiden Anne Louis, 
zoon van I.W.J. van der Aar en 
L.L. van Leerdam, geboren te 
Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
25-10-2012: de Geest, Hubertus 
H.W., wonende te Castricum en 
Westerhof, Mirjam F., wonende 
te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
23-10-2012: Yilizhati, Xuekelaiti 
wonende te Castricum en Guli-
nigeer, Yumiti wonende te China.

Overleden:
Wonende te Castricum:
18-10-2012: Zonneveld, Wilhel-
mus M., oud 75 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd geweest met 
E.C.H. van der Ham. 
20-10-2012: Borgers, Maria J., 
oud 78 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met G.H.L. Dem-
ers. 22-10-2012: Tijms, Johanna 
A., oud 92 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met F. 
Wentink.
 
Wonende te Limmen:
17-10-2012: Koevoets, Wilhel-
mus, oud 100 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
M. Breuker.

Wandelen met satellieten
Castricum - PWN organiseert 
dit najaar en in 2013 weer GPS-
cursussen in Bezoekerscentrum 
De Hoep in Castricum.
In de cursus leren deelnemers 
uitgebreid omgaan met GPS. Er 
is een theoriedeel met cursus-
boek en een 5 km lange oefen-
wandeling met opdrachten door 
het Noordhollands Duinreser-
vaat. De cursus wordt afgesloten 
met het zoeken naar een schat 
(ook wel bekend als ‘geoca-
ching’). Ook kunnen deelnemers 

advies inwinnen over de aan-
schaf van een GPS-ontvanger.
De cursussen worden gegeven 
door een ervaren docent op de 
zondagen 4 november, 9 decem-
ber en op 13 januari, 10 februa-
ri, 17 maart en 7 april van 10.00 
uur tot 16.30 uur bij Bezoekers-
centrum De Hoep, Johannisweg 
2 (zijstraat van de Zeeweg) in 
Castricum. Opgeven voor deze 
workshop is noodzakelijk en kan 
via www.pwn.nl/eropuit of tele-
fonisch via 0251661066.  

Het boek of de film? 
Het boek én de film?
Castricum - Het boek was be-
ter. Het is een veel gehoorde fra-
se naar aanleiding van boekver-
filmingen. Op donderdag 8 no-
vember gaat Harry Peters, film-
journalist en programmeur, na-
der in op films waaraan een boek 
ten grondslag ligt. Is het wel zo 
makkelijk om een film met het 
boek te vergelijken? Tijd voor 
nuancering.
Harry Peters is dé deskundige op 
het gebied van boekverfilmin-
gen. Als geen ander kan hij boei-
end vertellen over de verschillen 
en overeenkomsten tussen film 

en literatuur en hoe verschillen-
de filmmakers hiermee omgaan. 
Peters is al jaren betrokken bij 
‘Film by the Sea’ waar hij zich 
bezighoudt met de festivalpro-
grammering en het Filmcollege.
Deze lezing is georganiseerd 
door Bibliotheek Kennemer-
waard in samenwerking met de 
Werkgroep Oud-Castricum en 
Corso Bioscoop.
De aanvangstijd is 20.00 uur. 
Toegang bedraagt 4,00 euro. Re-
serveren kan bij de Klantenser-
vice in de bibliotheek, of op tele-
foonnummer 0251-655678.

Stiltewandeling
Castricum - Op maandag 5 no-
vember staat de herfst stiltewan-
deling met Marianne Duijn en 
Rob de Wit op het programma. 
Verzamelen om 9.30 uur op het 
parkeerterrein voor ‘de Hoep’ 
aan de Zeeweg in Bakkum, ver-

trek om 9.45 uur. De wandeling 
duurt anderhalf uur, met na af-
loop gelegenheid om voor eigen 
rekening koffie of thee drinken 
bij Johanna’s Hof. 

Deelname is gratis, duinkaart 
verplicht. Voor meer informatie 
Rob, tel. 06-53740895.

Limmen - Bij het verrichten van 
tuinwerkzaamheden trof een be-
woner in Limmen een granaat 
aan in de tuin. Hij had de gra-
naat in een houten kistje gedaan 
en afgedekt met een stuk boom-

Granaat in tuin stronk. Een geraadpleegde des-
kundige adviseerde de granaat 
in het kistje te stabiliseren met 
zand en op een zo ruim moge-
lijke plek van de woningen afge-
dekt neer te leggen. 
De EOD zal de granaat vernieti-
gen.

Castricum - Op 1 november van 
10.00 tot 12.00 uur is ’t Praethuys 
Castricum weer geopend. Voor 
iedereen die met kanker te ma-

‘t Praethuys ken heeft biedt ’t Praethuys een 
plek om even tot zichzelf te ko-
men.  Eén keer in de maand is er 
inloop in ’t Praethuys op locatie 
Castricum in het  pand van Frank 
Boske op Dorpsstraat 23.

31 oktober 2012



 

6

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 & 21.30 uur 

zaterdag 15.15, 18.30 & 21.30 uur
zondag 15.15 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Skyfall - 007

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur

zaterdag 21.30 uur
zondag & maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur
woensdag 20.00 uur

De Marathon
vrijdag 21.30 uur

zaterdag 18.30 uur
dinsdag 14.00 uur
Hope Springs

dinsdag 20.00 uur
Intouchables

zaterdag & zondag 15.45  uur
woensdag 16.00 uur

Asterix & Obelix bij de Britten (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 13.30 uur
Sint & Diego en de bron van Myra 

zaterdag & zondag 13.00 uur
woensdag 13.30 uur

Mees Kees
woensdag 16.00 uur

 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 1 nov t/m 7 nov 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)
______________________

Ook leuk voor 
relatiegeschenken
Haal de folder in de winkel
______________________

Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Schrijfcafe
door Judith Bosman 

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

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

______________________

High Wine                
 € 26,50 p.p.
Een selectie van 

huisgemaakte pincho’s 
in combinatie

met onze heerlijke 
huiswijnen.

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Kay (Meryl Streep) en Arnold 
Soames (Tommy Lee Jones) zijn 
dertig jaar met elkaar getrouwd. 
Het huwelijk is ingedut en eigen-
lijk kijken ze in de slaapkamer al 
jaren niet meer naar elkaar om. 
Wanneer Kay hoort van de be-
roemde relatietherapeut Bernie 
Feld (Steve Carell), vindt ze het 
tijd om actie te ondernemen. Ze 

Hope Springs haalt haar man over om samen 
met haar richting het plaatsje 
Great Hope Springs te vertrek-
ken, waar ze een week lang hu-
welijks- en sekstherapie volgen 
van de befaamde relatiecoach. 

De week ontpopt zich tot een 
spannende, verrassende, maar 
bovenal hilarische ontdekkings-
reis, waarbij Kay en Arnold el-
kaar op een hele andere manier 
leren kennen.

Voor de fi lm Mees Kees zijn er 
diverse scènes opgenomen in 
Castricum. De fi lm gaat over To-
bias en Mees Kees, de nieuwe 
invaller op school die precies op 
tijd komt. Door de juf werd hij om 
niets de klas uitgestuurd. Ook 
kreeg hij vaak strafwerk. Raar, 
want Tobias is namelijk best slim. 

Castricum en Mees Kees 

Nieuw jaarboek van Oud-
Castricum ziet levenslicht
Castricum - Vrijdagmiddag 
vond de presentatie plaats van 
het 35e Jaarboek van de Werk-
groep Oud-Castricum in de Een-
hoorn in Bakkum. Voor de over-
handiging van het eerste exem-
plaar gaf redactielid Hans Boot 
aan de hand van foto’s een uit-
eenzetting van de artikelen die 
zijn opgenomen. Daarna werd de 
fi lm ’75 jaar Corsotheater’ ver-
toond die Hans Kinders maakte 
ter gelegenheid van het jubile-
um van de plaatselijke bioscoop 
in september van dit jaar. Tot slot 
overhandigde werkgroepvoor-
zitter Frans Duffhues het eerste 
jaarboek aan Jenny Wefers Bet-
tink, die met haar echtgenoot 
Piet tot 2004 eigenaar is geweest 
van de Corso. Piet is helaas over-
leden.
Heel boeiend is het artikel ‘Van 
Kinomategraaf tot Corso, 75 jaar 
Corsotheater’. In het artikel wordt 
de geschiedenis van het jubile-
rende theater uitvoerig belicht. In 
‘Op zoek naar de oorsprong van 
de naam Castricum’ wordt een 
uitstap gemaakt naar de Moe-
zelstreek en patroonheilige Cas-

Piet en Jenny Wefers Bettink, jarenlang de eigenaars van het Corso 
theater.

tor. Het gemeentebestuur van 
Castricum tussen twee fusies is 
het vierde en laatste deel over 
het gemeentebestuur van Castri-
cum. En dan de stoomtram. In de 
periode 1897-1923 reed er een 
stoomtram door Castricum. Ook 

het artikel over de melkboeren 
in het dorp is alleszins de moeite 
waard te lezen. 
Wie wil weten wie Geertje ten 
Wolde-Mooij was, komt daar 
achter in het artikel dat gewijd 
is aan deze sociaal bewogen 

vrouw. Ter nagedachtenis aan 
haar is op het Bakkerspleintje op 
initiatief van twee van haar klein-
kinderen een plaquette geplaatst 
met haar portret. Dan is er een 
artikel dat ingaat op de begraaf-
plaatsen in het dorp, waarvan de 
eerste al sinds de middeleeuwen 
bij de dorpskerk in gebruik is. 
Vervolgens een prachtig verhaal 
over de 80-jarige jeugdherberg 
Koningsbosch aan de Heere-
weg. Later werd de herberg om-
gedoopt in Stayokay. De jeugd-
herberg sloot in 2012 de deu-
ren. Liefhebbers van biljarten 
komen volledig aan hun trekken 
in de bespreking over de biljart-
verenigingen van toen en nu. Er 
wordt ook ingegaan op de tijd 
dat Bakkum nog een zelfstan-
dige gemeente was en er is een 
archeologische verkenning van 
een bouwput aan de Duinen-
boschweg. 
Er is bovendien een artikel over 
boerderij De Brabantse Land-
bouw in het duingebied. De Cas-
tricumse familie die uitvoerig be-
schreven wordt is dit keer de fa-
milie Hogenstijn, afkomstig uit 

het Duitse plaatsje Jerichow aan 
de Elbe. Ook dit jaar zijn de ru-
brieken Castricum – Honderd 
jaar geleden, het jaarverslag en 
de kroniek van het afgelopen 
jaar opgenomen.Het 35e jaar-
boek van Oud-Castricum is ver-
krijgbaar voor vijftien euro bij de 
plaatselijke boekwinkels. Men-
sen die donateur worden ont-
vangen het boek gratis tegen 
een minimumbijdrage van der-
tien euro. De open dag van de 
Werkgroep Oud-Castricum op 
zondag 4 november staat in het 
teken van het 35e Jaarboek van 

de werkgroep. Er is een nieuwe 
expositie te bezichtigen, die gro-
tendeels gebaseerd is op het ar-
tikel over het 75-jarig bestaan 
van het Corsotheater. Diver-
se voorwerpen, zoals projecto-
ren en nostalgische affi ches ge-
tuigen van het rijke verleden van 
deze bioscoop. 
Ook wordt doorlopend de fi lm 
vertoond die Hans Kinders over 
de geschiedenis van het theater 
maakte. Iedereen is tussen 12.00 
en 17.00 uur welkom in het His-
torisch Informatiecentrum De 
Duynkant aan de Geversweg 1b. 
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James Bond Skyfall - 007 
In Skyfall wordt Bonds (Daniel 
Craig) loyaliteit aan M getest 
als haar verleden haar komt 
achtervolgen. In dit 23e avon-
tuur moet 007 de dreiging op-
sporen als  MI6 onder vuur 

ligt. En hoe persoonlijk het 
ook wordt de dreiging moet 
vernietigd worden.  

De voorstelling van 18.30 uur 
draait zonder pauze. 



Kent u de 
Algemene Hulpdienst?
Uitgeest - Uitgeest beschikt 
over een Hulpdienst waar ook 
u gebruik van kunt maken. De 
Hulpdienst helpt met vervoer 
naar arts of ziekenhuis. Zelfs 
voor ritjes in het dorp (kapper, 
boodschappen) kunt u bellen. 
Ook voor een klein klusje in huis 
of tuin. De Hulpdienst vraagt 
slechts een kleine bijdrage voor 
het werk. Bel maandag, dinsdag 

of  woensdag tussen 09.00 en 
10.00 uur: tel. 0251-319020.
De Hulpdienst kan nog enige 
vrijwilligers gebruiken. Bent u 
bereid als het u uitkomt een an-
der te helpen? Met vervoer, aan-
sluiten apparatuur, probleem-
pje met de computer of een tuin-
klusje? U krijgt er een kleine ver-
goeding voor. Inlichtingen bij 
Wies de Wit, tel. 0251-313174.

Mantelzorgers worden 
in het zonnetje gezet
Uitgeest - Zaterdag 10 no-
vember vieren we de landelij-
ke Dag van de Mantelzorg. Een 
dag waarin alles draait om men-
sen die zorgen voor een chro-
nisch zieke partner, gehandicap-
te zoon, hulpbehoevende ouder, 
vriend of buur.
Mantelzorg geeft veel mensen 
voldoening maar is soms ook 
zwaar. Door intensieve zorg te 
verlenen kunnen leuke en ont-
spannende activiteiten erbij in-
schieten. Terwijl het juist belang-
rijk is om af en toe tijd voor je-

zelf te nemen. Daarom staan we 
op 10 november stil bij de - vaak 
intensieve - inzet van mantelzor-
gers.
In de bibliotheek aan de Dok-
ter Brugmanstraat kan men van-
af 11.45 uur genieten van actie-
ve en ontspannende activiteiten. 
Maar u vindt er ook informa-
tie voor mantelzorgers en u kunt 
ervaringen delen met anderen. 
Deelname is gratis. Meer infor-
matie: www.maatjez.nl, tel. 088 - 
9957788, e-mail: info@maatjeZ.
nl.

Veel snelheidscontroles op de N203
Uitgeest - De N203 is een van die locaties waar de verkeerspolitie regelmatig controleert, omdat er 
door hardrijden regelmatig ongevallen met letsel plaatsvinden. Vorige week werd zowel op maandag als 
op woensdag een lasercontrole gehouden. Dit resulteerde in een behoorlijk aantal bekeuringen. (foto: 
www.112-uitgeest.nl)

 
Kunt u ook zo verlangen naar die ouderwetse smaak 
van varkensvlees? Varkensvlees zoals het in uw her-
innering smaakte? Er zullen ongetwijfeld mensen 
zijn die zeggen “een varken is een toch varken” en ja 
inderdaad, ze hebben allemaal een krulstaart, grote 
neusgaten en hangoren. Maar wanneer heeft u nou 
echt met gastronomisch genot een sappig karbonaadje 
gegeten? Waarschijnlijk moet u diep graven en komt u 
tot de conclusie dat alles nou eenmaal verandert en dat 
het varken van tegenwoordig best te doen is.

Gildeslager Dick Kok in Uitgeest blijft altijd op zoek 
naar beter, hij wilde back to basic en het lijkt er ver-
draaid veel op dat hij nu iets heeft gevonden wat een 
ommekeer voor u, maar ook voor het varken betekent. 
Kortgeleden werd hij uitgenodigd om met 25 slagers uit 
Noord-Holland en Friesland naar Limburg en België 
af te reizen waar ze een aantal bedrijven bezochten. Bij 
onze zuiderburen werden culinaire producten uitge-
probeerd bij een specialiteitengrossier en ook een wild-
grossier werd aangedaan. Het wild komt meestal uit de 

Oostbloklanden en belandt in de vriezer vóór de klant 
het koopt maar voor de komende feestdagen weet Dick 
al waar hij zijn wild gaat halen, want deze wildgrossier 
schiet zelf of koopt van jagers, kakelvers dus. Tijdens 
dit werkbezoek, waarbij er veel met collegae over het 
vak gesproken werd, kwam men terecht bij abdij Lil-
bosch in Echt. Op deze abdij worden bontgekleurde 
varkens met liefde verzorgd door monniken. Dick: “Ik 
wist niet wat ik zag, het was warm en de varkens lagen 
heerlijk in het zonnetje te slapen. Je zag meteen dat 
deze dieren een goed leven hebben in vergelijking met 
andere varkens.” De varkensboeren wilden hun vlees 
leveren aan restaurants maar van elke chef kregen ze 
hetzelfde antwoord: kom maar terug als je echt iets te 
bieden hebt, wij willen smaak. Een van de unieke ken-
merken die het Livarvlees onderscheidt van ander vlees 
is de bijzondere leefwijze van het Livarvarken. Deze 
ruim 4000 varkens (verspreid over verschillende bedrij-
ven) hebben het voorrecht rond te mogen scharrelen in 
de frisse buitenlucht en rollen door de modder bij het 
klooster of een scharrelboerderij. De maaltijd van deze 
bijzondere varkens bestaat uit vers geteelde Limburgse 
granen en dat proef je! Ook de Dierenbescherming is 
positief omdat de varkens worden gehouden in ruime 
stallen op stro en met uitloop naar buiten. Livar werkt 
voortdurend aan het nog diervriendelijker maken van 
haar boerderijen en de dieren worden in de buurt ge-
slacht waardoor ze niet ver hoeven te reizen. 
Het vlees is doorregen met vet en dat is de smaakdrager 
van vlees, het geeft een aangename en natuurlijke 
smaak. Het is authentiek, ambachtelijk en eerlijk. 
Volgens Dick kun je deze gezonde en goede vetten zo 
opeten. Dick: “De verkoopsters in de zaak zijn door-
gaans niet zo dol op vet, maar laatst had ik kinnebak en 
deed het op een hoopje voor ik het liet proeven, zodat ze 

niet in de gaten hadden wat het was. Ze waren laaiend 
enthousiast en stomverbaasd toen ik vertelde wat ze 
hadden gegeten.” Een schouderkarbonade moet je te-
genwoordig 20 minuten bakken maar deze karbonades 
hoeven alleen maar om en om in de pan, je houdt het 
binnenin rosé. De vleeswaren, worst- en speksoorten 
zijn ook van het Livarvarker.
Na zijn Limburgse uitstapje was Dick helemaal om. Dit 
was precies wat hij zijn klanten wilde bieden. De vraag 
was alleen of de klanten dit ook wilden.
Dick: “In het begin was het aftasten en legde ik een 
half Livarvarken naast het gewone varkensvlees in de 
vitrine. Ondertussen liet ik de klanten proeven. Binnen 
1 dag was ik het kwijt en zo gaat het nog steeds. Ik ver-
wacht een enorme toeloop en ben nu een voorraad aan 
het opbouwen zodat ik straks kan voldoen aan de vraag 
naar dit mooie product.
Inmiddels zijn er al aardig wat slagers die Livarvlees 
tot hun sortering mogen rekenen, maar Dick is met een 
slager uit Purmerend de enige die helemaal om is. 
Dick: “Bij mij komt er geen ander varkensvlees meer 
in. Zeker de oudere mensen die nooit meer karbonades 
aten, zeggen ‘dit hebben we gemist’.”

Vraagt u gerust meer informatie aan Dick Kok of kijkt 
u op www.livar.nl (Monique Teeling)

Dick Kok verkoopt lekker Limburgs varken

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

Gildeslager Dick Kok in Uitgeest blijft altijd op zoek 

andere varkens.” De varkensboeren wilden hun vlees 
leveren aan restaurants maar van elke chef kregen ze 
hetzelfde antwoord: kom maar terug als je echt iets te 
bieden hebt, wij willen smaak. Een van de unieke ken-
merken die het Livarvlees onderscheidt van ander vlees 
is de bijzondere leefwijze van het Livarvarken. Deze 
ruim 4000 varkens (verspreid over verschillende bedrij-
ven) hebben het voorrecht rond te mogen scharrelen in 
de frisse buitenlucht en rollen door de modder bij het 
klooster of een scharrelboerderij. De maaltijd van deze 
bijzondere varkens bestaat uit vers geteelde Limburgse 
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A Christmas Carol
Rederijkerskamer Vondel 
viert 140-jarig jubileum
Uitgeest - Natuurlijk wil een 
zichzelf respecterende vereni-
ging aandacht besteden aan het 
volgende lustrum. 140 jaar is niet 
niks, maar een echt kroonjaar is 
het natuurlijk niet.
De vereniging Oud-Uitgeest 
besteedt in haar jaarboek 
Huthgeest echter veel aandacht 
aan de rederijkerskamer Von-
del. Wethouder Sely wil op 22 
november tijdens een recep-
tie in het gemeentehuis daar-
om het eerste exemplaar van dit 
jaarboek uitreiken aan een van 
de (oud) leden van Vondel. De-
ze receptie is meteen ook nog de 
opening van een kleine tentoon-
stelling over het wel een wee van 
Vondel in de loop der jaren aan 
de hand van foto’s, filmbeelden 
en affiches. Deze tentoonstelling 
blijft tot het eind van dit jaar te 
zien in het gemeentehuis. 
Dan kan Vondel niet achterblij-
ven en moet op zoek naar een 
klinkend jubileumstuk.
Voor de hand ligt het dan om te-
rug te grijpen naar successtuk-
ken uit het verleden als “De Jan-
tjes” of  “Op Hoop van Zegen”. 
Iets te gemakkelijk? Maar wat 
dan?
Zoals zo vaak bieden de omstan-
digheden de oplossing. 
Vondel moest uitwijken naar 
eind november vanwege de volle 
agenda van “De Zwaan” en 2012 
is Het Charles Dickens Jaar. Dus 
wat let je om “A Christmas Carol” 
te brengen. 
Nou heel wat! Allereerst een re-
gisseur. Gezien de goede erva-
ring, die Vondel met Ingrid Kluft 
had, heeft men haar weer aan-
gezocht en gelukkig had zij de 
tijd en de wil om het weer met 
Vondel te proberen.
Om de bezetting rond te krijgen 

werd een beroep gedaan op vele 
oud-leden en oud-gastspelers, 
die gelukkig graag bereid wa-
ren mee te doen. Het is prettig te 
ervaren, dat je als vereniging zo 
gemakkelijk mensen weer bij de 
vereniging kunt betrekken.
Een derde hobbel was de muzi-
kale ondersteuning, die Vondel 
gevonden heeft  in het Uitgees-
ter Christmas Carol koor Koori-
ander. 
En dan de kinderen. Om A 
Christmas Carol de juiste sfeer 
te geven mogen die natuurlijk 
niet ontbreken. Ook geen pro-
bleem. Op het toneel dartelen 
6 kinderen rond, die een aard-
je naar hun vaartje dan wel hun 
maatje hebben en zonder al te 
veel toneelvrees repeteren onder 
leiding van Ingrid Kluft en Ger-
da Pie, die haar sporen bij het 
jeugdtoneel  verdiend heeft.  
Het decor, aankleding van het 
toneel, licht en geluid en kos-
tumering ligt in handen van de 
diverse spelers. Marc Netelen-
bos neemt licht en geluid voor 
zijn rekening en de spelers wor-
den door Colinda Oden in tijd, 
sfeer en lichaam passende kle-
ding gestoken. Samen maken ze 
er iets moois van.

Dit alles is te zien in De Zwaan, 
Middelweg 5 in Uitgeest op 
22, 23, 24 en 25 november. De 
avondvoorstellingen van don-
derdag, vrijdag en zaterdag be-
ginnen om 20.15 uur, de middag-
voorstelling van zondag 25 no-
vember begint om 14.15 uur.
U kunt uw kaarten à 10 euro re-
serveren op 06-53513750 (Te-
cla Jansen).  Daarnaast zijn de 
kaarten verkrijgbaar bij boek- 
en kantoorboekhandel Schuyt,  
Middelweg 139in Uitgeest.

De repetities voor de voorstellingen op 22, 23, 24 en 25 november zijn 
in volle gang

Trots op Uitgeester jeugd
Uitgeest - Mijn kids, doch-
ter van 16 en zoon van 18 wilde 
graag samen hun verjaardag vie-
ren. Natuurlijk met al hun vrien-
den en vriendinnen. Goed idee 
vond ik dat, maar, waar gaan we 
dat vieren. Een belrondje volgde. 
Helaas is het heel lastig om een 
betaalbare feestlocatie te vinden 
in ons dorp. Je betaalt al snel 
1,50 voor een biertje. Iets te veel 
van het goede voor het jeugd-
budget.

Gelukkig werden zij uit de brand 
geholpen en konden ze een gro-
te legertent huren voor een klein 
prijsje. De uitnodigingen wer-
den verstuurd en iedereen had 
er zin in! Nog even een brief-
je bij alle buren in de bus om ze 
te informeren en uit te nodigen. 
De boodschappen in huis, de 
tent kon worden opgezet. Jam-
mer..... hele dag regen...en niet 
zo’n beetje ook. Doorweekt van 
top tot teen maar met een smile 
voor oor tot oor werd de tent op-
gezet en ingericht. Een gezellige 
boel! Veel feestgangers kwamen 
s middags al helpen. Zo beleefd 
en hulpvaardig, echt geweldig! 

Een grote pan soep en lekkere 
broodjes voor de harde werkers 
gemaakt, daar hebben ze met 
zn allen van gesmuld. Nog snel 
naar de kapper voor een feest-
coupe en glamour make-up en 
het feest kon beginnen. Vanaf 
acht uur druppelde (letterlijk...) 
de jongelui naar binnen. De ja-
rigen werden verwend, leuke en 
lieve kaarten en mooie cadeaus. 
Rondje bitterballen en gepaste 
muziek kon natuurlijk niet ont-
breken. Wat vonden ze (en wij) 
het cool. Het bleef maar rege-
nen. De Uggs, pumps, Pantofo-
la’s en andere hippe schoenen 
werden in huis achtergelaten of 
waren niet meer als schoen te 
herkennen. Rubberlaarzen zou-
den beter geweest zijn, maar dat 
kan natuurlijk echt niet! Rond 
tien uur stonden 40 jongeren tot 
hun knieën in de blubber, maar 
gezellig dat ze het hadden. Al-
le jongeren gedroegen zich su-
per; geen troep of geschreeuw. 
Iedereen genoot, en wij waren 
heel tevreden. Af en toe moest er 
natuurlijk gebruik gemaakt wor-
den van het toilet. Vrolijk kwa-
men ze dan even binnen, schoe-

nen gingen uit, even een hoofd 
om de hoek, stelde zich keurig 
voor en hielden de prutschade 
beperkt. Om kwart over 11 stond 
helaas de politie voor de tent, 
er was een klacht binnengeko-
men, de muziek werd gehoord 
en waarschijnlijk was er geen 
vergunning. De jarige job werd 
hierover aangesproken. De mu-
ziek moest uit en om twaalf uur 
moesten de jongeren weg zijn. 
Dat was balen! Het was nog zo 
gezellig. Maar, geen probleem, 
de muziek ging uit, vanaf 10 voor 
12 vertrokken de meeste jonge-
ren richting huis of kroeg. Een 
paar bleven over, ruimde alles 
keurig op en dronken hun laat-
ste biertje in huis. Ze hebben al-
lemaal genoten en wij ook! 

Wat willen wij nou eigenlijk zeg-
gen met dit verhaaltje? Nou, dat 
we trots zijn op de jongeren. We 
lezen en horen zo vaak negatie-
ve verhalen over “de hangjeugd” 
maar wij hebben ze leren ken-
nen als leuke, spontane, zorgza-
me, beleefde jonge mensen! On-
ze vaders zouden zeggen “ daar 
kun je de oorlog mee winnen “. 
Dus, jongens en meiden, onze 
complimenten! Wij hebben van 
jullie genoten!! Doen we van de 
zomer een keer over, dan kun je 
tenminste je pumps aan..

Marjolein Faber 
(moeder van de feestgan-
gers) en Pascalle Weel (hulp-
kracht)

Chiropractie Heemskerk is te vinden aan de:
Maerelaan 15b, Heemskerk, 0251 - 23 63 03

AAnpAkken die rugklACHten!!!!!!!
Mensen blijven te lang doorlopen met klachten die met de lage rug  
te maken hebben. Te snel wordt er gezegd dat men daar maar mee 
moet  leren leven. Er zijn behandelmethoden die niet bekend, maar de 
moeite van het proberen waard zijn. 

Chiropractie Heemskerk heeft  veel ervaring met het behandelen van 
lage rugklachten, hernia’s, uitstralende pijn naar de benen en billen,  
stenose (vernauwing)van de lage rug, arthose(slijtage), etc. en gebruikt 
vaak andere technieken dan de fysiotherapeut en manueel therapeut. 

Dit kan bijvoorbeeld met een speciaal ontwikkelde tafel, die lokaal uitge-
voerde tractie(rek) kan uitvoeren. Dit is een veilige en gedocumenteerde  
techniek, als  deze wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd behande-
laar. Hiernaast gebruikt Chiropractie Heemskerk ook andere technieken, 
die net weer anders zijn. Het resultaat  van de behandeling 
is wel afhankelijk van de ernst van de aandoening.  

Het loont  de moeite om voor een second opinion te gaan. 
Fysiotherapie en fitness onder begeleiding willen vaak pas echt helpen 
als de rug weer optimaal kan bewegen. Hier kan Chiropractie Heemskerk  
ook van aanvullende waarde zijn.

Chiropractie Heemskerk is aangesloten bij de Nederlandse Chiropractie 
Associatie (NCA). De behandeling wordt meestal deels of geheel  
vergoedt uit het aanvullende pakket.
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Uitgeest - Vanaf  29 juni lag het 
voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied zes weken ter in-
zage. Het betreft het gehele bui-
tengebied van Uitgeest. Er zijn 
50 inspraakreacties binnengeko-
men, waarvan 22 verzoeken om 
agrarische bouwblokken te ver-
groten. Tijdens de raadsvergade-
ring van 25 oktober  vroeg  de 
fractievoorzitter van de PU, Jan 
Dubelaar zich af waarom een 
aantal van de 28 zienswijzen nog 
niet gehonoreerd is. 

Het provinciale beleid maakt het 
mogelijk agrarische bouwblok-
ken tot 1,5 ha te vergroten. Er zijn 
22 reacties binnengekomen voor 
de bouwvlakvergroting. Om te 
vergroten  moest door de agra-
riërs wel aan allerlei criteria wor-
den voldaan. Zo moet er op de 
eerste plaats van een volwaardig 
agrarisch bedrijf sprake zijn; ten 
tweede moet de bebouwing zo 
veel mogelijk worden geconcen-
treerd om onnodige verstening 
van het buitengebied te voorko-
men en ten derde: het uitbreiden 
of veranderen van de vorm van 
het bouwvlak moet ruimtelijk en 
landschappelijk aanvaardbaar 
zijn. Getoetst is of gebieden niet 

in onevenredige mate worden 
aangetast. Er is onder meer ge-
keken naar de Provinciale Ruim-
telijke Verordening Structuurvi-
sie en de daarin genoemde on-
derwerpen: Vogelweide-leefge-
bied, de Stelling van Amsterdam, 
Schootveld, ecologische hoofd-
structuur en aardkundige monu-
menten. 

En dan zijn er nog de afstands-
criteria. De afstand van het 
bouwvlak tot wegen en omlig-
gende milieugevoelige functies 
(o.a. woningen) is in de afwe-
ging betrokken. In de toelichting 
van het bestemmingsplan (mi-
lieuhinder agrarische bedrijven) 
is opgenomen welke afstands-
criteria gelden.

Nog tijd voor eigen zienswijze 
Aan de meeste verzoeken kon 
geheel of soms gedeeltelijk me-
dewerking worden verleend. 
Niet alle agrariërs hebben ech-
ter op de oproep ter inzage ge-
reageerd. Maar vergroten van 
een bouwblok kan alsnog wor-
den meegenomen in het ont-
werpbestemmingsplan. De in-
zage-periode voor het vooront-
werp bestemmingsplan Buiten-

Na inzage 50 inspraakreacties
Bestemmingsplan van 
het Buitengebied

gebied is voorbij, maar vanaf he-
den kan men inzage krijgen in 
het ontwerpbestemmingsplan. 
Deze wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant, de gemeentelijke 
website (www.uitgeest.nl) en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl Een 
ieder kan schriftelijk, maar ook 
mondeling zijn zienswijze ken-
baar maken.

Tijdens de raadsvergadering van 
25 oktober betreurde Natasja 
Voordewind (D66) het, dat er in 
de commissie Samenlevings-
zaken geen gelegenheid is ge-
weest om over het voorontwerp-
bestemmingsplan te praten. De 
vergadering was twee keer afge-
last. Jan Dubelaar wilde graag op 
de hoogte gebracht worden van 
de 28 andere inspraakreacties. 
“Het college heeft het oude be-
stemmingsplan hierop niet aan-
gepast”, zo zei  hij. “Op de gron-
den van de Stichting Hooge Wei-
de en Landschap Noord-Holland 
in de Castricummerpolder rust 
een agrarische bestemming ter-
wijl deze percelen in eigendom 
zijn en reeds lang als natuur zijn 
ingericht.  Het zou beter zijn de-
ze percelen de bestemming na-
tuur te geven. Dan kan men bij-
voorbeeld subsidie bij het Rijk 
aanvragen.” Een nieuwe ziens-
wijze van de eerder genoemde 
milieu-organisaties lijkt te ver-
wachten. Om alle procedures op 
tijd klaar te krijgen, is haast ge-
boden, want in 2013 moeten alle 
bestemmingsplannen klaar zijn.  
(Marga Wiersma)

Jeugdvoorstelling 
Harmonie in De Zwaan
Uitgeest - Op zondag 11 no-
vember geeft de Uitgeester Har-
monie een jeugdvoorstelling in 
de Zwaan. Het belooft een mooi 
spektakel te worden. Op deze 
manier wil de harmonie de Uit-
geester kinderen op een leuke 
manier kennis laten maken met 
muziek.
De kinderen die les hebben in 
algemene muzikale vorming 
(AMV) van juf Karin van de mu-
ziekschool zijn al enkele weken 
in de weer om zich het reper-
toire van het muziekstuk “Wie-
ger wordt wakker” eigen te ma-
ken. In dit muziekstuk, geschre-
ven door Carl Wittrock, maakt de 
luisteraar aan de hand van en-
kele korte delen kennis met Wie-
ger, die wakker wordt en na-
denkt over welk instrument hij 
bij de harmonie zal gaan spelen. 
Wordt het de trompet, de klari-
net, de trombone of, als de bu-
ren het goed vinden, slagwerk??
De keuze is moeilijk, alles lijkt 
even leuk.
De onderdelen van het muziek-
stuk brengen muzikant en luiste-
raar langs verschillen muziekstij-
len. De kinderen zingen en spe-
len op de blokfluit mee met de 
stukken en het orkest begeleidt 
de kinderen daarbij.
Daarnaast zijn de kinderen van 
de Vrijburgschool druk bezig om 
het bekende muzieksprookje van 
Peter en de wolf vorm te geven 

op het toneel. Het verhaal van 
Peter op de geweldige muziek 
van Prokofjev is bekend, maar 
toch nog even in het kort:
Peter gaat zonder toestemming 
van zijn grootvader de tuin uit 
en het bos in. Hij wordt nog ge-
waarschuwd dat er wolven in de 
buurt zijn, maar Peter gaat toch. 
Net op dat moment komt een 
hongerige wolf het bos uit en 
eet de eend in de vijver op. Peter 
klimt in een boom en vraagt aan 
het vogeltje om de wolf af te lei-
den. Ondertussen laat Peter een 
touw zakken en bindt dat om de 
staart van de wolf. De wolf zit 
het vogeltje achterna en begint 
daarom rondjes om de boom te 
rennen. Daarmee trekt hij het 
touw steeds verder vast. Geluk-
kig komt een groep jagers uit het 
bos, die de wolf vangen en hem 
naar de dierentuin brengen!
De voorstelling begint om 14.00 
uur en de toegang is gratis. In 
verband met het beperkte aan-
tal plaatsen is het wel aan te ra-
den om een plek te reserveren. 
Dit kan via de e-mail op kaarten-
concert@gmail.com.

Na afloop van de voorstelling, 
die ongeveer drie kwartier zal 
duren, kunnen kinderen  de in-
strumenten van de harmonie van 
dichtbij bekijken, misschien kun-
nen ze er ook wel geluid uit krij-
gen!
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Investeer nu in Zonnepanelen
Profiteer tot eind 2012 van 

15% overheidssubsidie!

Wij leveren uitsluitend 
A-kwaliteit panelen + montagemateriaal 

tegen zeer scherpe tarieven 
door lage overheadkosten

Bezoek onze website en vraag, 
geheel vrijblijvend, een offerte aan:

www.novasolar.nl • info@novasolar.nl • 06-12602071 • Uitgeest
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Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - Afgelopen woens-
dag was als we naar de uitsla-
gen kijken een bijzondere avond 
bij Bridgeclub Uitgeest. Als ie-
mand dat zo schrijft, denk je di-
rect: ‘En waarom dan wel?’ Eerst 
een inkoppertje: De Groot-Kos-
sen zien we niet bij de eersten 
van de A-lijn (toch afgeschrikt 
door de USADA?). 
Maar laten we even afzien van 
de inkoppertjes. In de E-lijn zien 
we een mooie score van Mar-
griet de Beurs en Marianne van 
der Klein. Uit de D-lijn gedegra-
deerd, omdat ze in de vorige pe-
riode een paar avonden afwezig 
zijn geweest, laten ze zien dat de 
ambities toch iets hoger liggen; 
doorgaan zo!
En verder bijzonder: de promo-
vendi van de vorige periode, 
waarvan verwacht werd dat ze 
het zwaar zouden krijgen in de 
hogere lijnen, hebben het meer 
dan goed gedaan, althans ve-
len! We noemen Ineke en Martin 
Pabon. Vorige periode glorieus 
winnaar in de E-lijn winnen ze 
afgemeten de eerste avondses-
sie in de D-lijn. En wat te den-
ken van Floor Twisk en Theo Vijn. 
Vorige week trots even de peri-
odetitel oppakken in de D-lijn 
en vervolgens alle C-lijners op-
zij zetten. Daar houden wij van. 

De trend zet zich niet door in 
de B-lijn, maar komt in de A-
lijn weer mooi terug. Niet dat 
Harry Twaalfhoven en Eric Mo-
lenaar, de pronte winnaars van 
de avondsessie, net zijn gepro-
moveerd uit de B-lijn (dat moest 
er nog bijkomen!). Nee, zij heb-
ben gewoon een mooie score 
met 65%, maar Cees Davidson 
en Frank Rentenaar, wél net ge-
promoveerd uit de B-lijn, laten 
bijna de gehele A-goegemeen-
te met al die mooie conventies 

en systeemafspraken het achter-
ste van hun tong zien; flatsj, 58%, 
kom daar maar eens om! Nou ja, 
dat is niet aan dovemansoren 
gezegd waar het Henk Groen 
en Herman van Sambeek be-
treft. Met een minimale set aan 
bridgeconventies, maar met een 
maximale set ‘guts en feelings’ 
scoren deze sympathieke kaar-
ters een prachtige 56%. En ook 
voor hun het advies: ga zo door!

De uitslagen: 
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-Eric 
Molenaar 65,00%, 2 Cees David-
son-Frank Rentenaar 58,00%, 3 
Henk Groen-Herman v Sambeek 
56,50%.
B-lijn: 1 Evelien Huising-Ria Weel 
60,76%, 2 Marléne Heijne-Henk 
Jonker 56,94%, 3 Nellie Modder-
man-Marian de Vries 54,17%.
C-lijn: 1 Floor Twisk-Theo Vijn 
62,50%, 2 Auke Hulshof-Gonny 
Hulshof 59,38%, 3 Joop de Beer-
Fieneke de Beer 55,21%.
D-lijn: 1 Ineke Pabon-Martin 
Pabon 59,90%, 2 Hans Bruinsma-
Loes Apeldoorn 56,77%, 3 Riet 
Balster-Evert Rozemeijer 55,73%.
E-lijn: 1 Margriet de Beurs-Ma-
rianne v.d. Klein 63,33%, 2 Riet 
Jaape-Petra de Ruyter 56,25%, 
3 Meeuwes Luten-Mario Tedde 
53,33% .(Paul Wijte)

Uitgeest - De Rafaël groep in 
uitgeest organiseert samen met 
pastoor Ivan de Allerzielenvie-
ring op vrijdagavond 2 november 
in de r.k. kerk onze lieve vrouwe 
geboorte aan de Langebuurt. De 
viering begint om 19.00. De zang 
wordt verzorgd door het koor 
Laus Deo.

Overal in de wereld gedenken 
nabestaanden op 2 november 
hun geliefde(n) overledenen; 
deze dag wordt Allerzielen ge-
noemd. Op Allerzielen wordt ge-
beden en stilgestaan door de 
nabestaanden ter herinnering 
aan alle overledenen.
Tijdens de viering van Allerzie-
len in de kerk in Uitgeest wor-
den in het bijzonder de namen 

opgenoemd van de overledenen 
van het afgelopen jaar. Bij iede-
re naam wordt een nagedachte-
niskaars aangestoken, die na af-
loop door de familie mag worden 
meegenomen. Tevens krijgen al-
le nabestaanden een gedachte-
nis-kaartje.

Na de viering krijgen alle aan-
wezigen een brandende kaars 
en lopen zij in lichtprocessie 
naar het kerkhof; dit maakt al ja-
renlang veel indruk op iedereen. 
Pastoor Ivan zal dan ook de gra-
ven en urnen zegenen.
Na afloop kan er worden nage-
praat in de Klop onder het genot 
van een kopje koffie of thee. De 
leden van de Rafaël groep zijn 
dan ook aanwezig.

Rij populieren 
moet wijken
Uitgeest - Langs een deel van 
de Populierenlaan nabij de bin-
nenhaven wordt over enige tijd 
een rij populieren gerooid. Dat 
is noodzakelijk omdat de boom-
wortels voortdurend de bestra-
ting omhoog duwen en bescha-
digen.
Na het rooien van de bomen 
wordt het wegdek ter plekke 
hersteld. Tijdens de werkzaam-
heden aan de straat is de door-
gang voor gemotoriseerd ver-
keer van en naar de onderdoor-
gang van de A9 gestremd. De 
omleiding loopt via de Geester-
weg.

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 2 november 
is er weer een klaverjasavond  
in de kantine van FC Uitgeest. 
De kaarten worden om 20.00 uur 
geschud. Er is ook een verloting.

De kantine is open vanaf 19.30 
uur.

Uitgeest - Het 
speelschema van 
de jeugdhockeyers 
van MHCU ziet er 
komende zaterdag 
alsvolgt uit:

Thuis	
09:00 ME2 - Heerhugowaard 
ME3
09:00 ME4 - Rood-Wit ME7
09:00 MixF1 - Heerhugowaard 
MF2
10:15 JE1 - Mijdrecht JE2 
10:15 JE3 - Westerpark JE6
10:15 M8D2 - Hurley M8D2 
11:30 JD2 - WFHC Hoorn JD3 
13:00 JD1 - Qui Vive JD3 
14:30 JB1 - Alliance JB2 
16:00 MC1 - Reigers MC3 
17:30 MB1 - HBS MB3

Uit 
09:00 ME1 - Castricum ME1
09:00 ME3 - Purmerend ME6
09:00 MF1 - Alkmaar MF4
09:00 JE2 - Castricum JE2
10:15 M8D1 - Saxenburg M8D1
12:00 MC2 - Heerhugowaard 
MC2
13:15 MD1 - Westerpark MD1
13:30 MB2 - Rood-Wit MB5
15:30 MA1 - Bloemendaal MA3
16:15 JC1 - FIT JC2
 
Zondag	4	november
Thuis
11:00 HA - Rood-Wit HD 
13:00 D1 - WFHC Hoorn DJ1

Speelschema 
jeugd MHCU

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Getrouwd
D. Mertens en M. Groot
A.H.L. Tan en J. B Tjitra

Ondertrouw
S.P. Schellevis en C.J.M. Hel-
merhorst

Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Volleybal Voluit ziet er 
als volgt uit:

Donderdag	1	november 
Voluit DS 1 - Smashing ‘72 DS 1 
20:00; Voluit HS 2 - Compaen HS 
3 20:00; Voluit DS 2 - The Set-
fighters DS 3 20:00; Voluit DS 5 
- VIP DS 3 21:45; Voluit HS 1 – 
V.V.A. HS 1 21:45; Voluit DS 4 - 
The Setfighters DS 5 21:45.

Klaverjassen bij 
Kindervreugd
Uitgeest - Elke eerste maandag 
van de maand organiseert speel-
tuin Kindervreugd een leuke kla-
verjasavond. Zo ook op maan-
dag 5 november. Men begint om 
20.00 uur met het leggen van 
een kaartje in het clubgebouw 
van Kindervreugd. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

 
 

 

 

Begin een krantenwijk! 
Verdien € 200,- per 4 weken!

   * legitimatie verplicht

voor informatie en aanmelden:

- PLUS: elke dag 
   een gratis krant

- PLUS : een gratis 
   regenpak

- PLUS:  sparen voor 
   leuke cadeaus 

31 oktober 2012

Viering Allerzielen 2012



 

14

Dieren weer gezond maken 
passie therapeut Irma Gort
Limmen - Een paard dat vaak  
diarree heeft, gestresst de he-
le dag staat te schrapen in de 
stal, een kat of  hond, die maag/
darmproblemen of  jeuk heeft. 
Hoe komt het dier er van af? Dat 
is de vraag van  menige dieren-
liefhebber. Natuurgeneeskundig 
diertherapeut Irma Gort  praat 
graag uitgebreid met de eige-
naar  en zoekt een oplossing 
voor het probleem. Met haar lief-
de voor de natuur werkt zij met 
geneeskrachtige natuurlijke 
middelen en therapieën.
Irma komt het liefste bij de men-
sen thuis. Dan kan zij zien hoe 

de dieren leven. Een paard  kan 
bijvoorbeeld erg gestresst zijn 
als het alleen in de stal zonder 
soortgenoten staat. Ook kan het 
zijn dat een eigenaar veel wil 
springen  en dat zijn paard  het 
lichamelijk gewoon niet aan kan. 
Goede voeding en veel bewegen 
geldt voor alle dieren, die zij be-
handelt: paarden, honden, kat-
ten en konijnen. 
Bepaalde voeding kan wel of 
niet passen bij een dier. Irma ziet 
heel vaak, dat mensen uit liefde 
veel te veel voer geven. Bij een 
paard, dat bijvoorbeeld veel op 
stal staat, geeft extra krachtvoer 

veel energie. Het dier wordt dan 
onrustig.
Behandelplan
De diertherapeut  ziet haar werk 
als aanvulling op het werk van 
dierenartsen. Zij  neemt ruim 
de tijd voor haar onderzoek en 
de eigenaar ontvangt achteraf  
een behandelplan. Steeds zoekt 
zij de oorzaak en adviseert dik-
wijls  de omstandigheden te ver-
anderen. Door ervaring heeft zij 
al menig dier weer gezond ge-
maakt. Altijd meet Irma met een 
Lechner antenne alle organen 
door en kijkt  of  het lichaam in 
balans is. Zelf  is zij een gepas-

sioneerd paardenliefhebster. Zij 
heeft  twee paarden uit IJsland 
met mooie namen: Reim frá Bak-
kakoti en Kjarni frá Flódgardur. 

Wie meer wil weten, kan haar 
website bekijken: www.dieren-
visie.nl.  Mailen kan ook: info@
dierenvisie.nl.  (Marga Wiersma). 

Authentieke producten
Zondag ambachtelijke 
kaasmarkt op Plantage 

Beverwijk - Beverwijk gaat zijn 
tweede kaasmarkt beleven. Zon-
dag 4 november tussen 12.00 
en 16.00 uur kan iedereen op 
de Plantage in Beverwijk genie-
ten van een ambachtelijke markt 
met als rode draad ‘Terug naar 
de natuur’. René Koelman en La-
tif Elmessoussi van Bourgon-
disch Lifestyle zijn de initiatief-
nemers. Vorig jaar was de eer-
ste editie en daar kwam veel 
publiek op af. Reden om op-
nieuw een dergelijk spektakel 
te organiseren. Een groot aan-

René Koelman en Latif Elmessoussi kennen de kaasproducenten in 
binnen- en buitenland persoonlijk en bezoeken ze ook. Afgelopen zo-
mer namen ze een kijkje in het Zwitserse Etivaz. Nicky Hamers, een 
kaasboerin die van origine uit Castricum komt, maakt daar samen met 
haar gezin van mei tot oktober grote alpenkazen op ambachtelijke wij-
ze. In het midden René Koelman

tal ondernemers van winkelcen-
trum Plantage doet mee en pre-
senteert zich met originele pro-
ducten. Bourgondisch Lifestyle 
koopt haar authentieke produc-
ten rechtstreeks in van ambach-
telijke kaasboeren in binnen- en 
buitenland. 

René Koelman: ,,Als we niet ma-
nipuleren en de natuur zijn werk 
laten doen, komt er een toppro-
duct uit, dan proef je de verfijnde 
smaak van een mooie kaas’’. Op 
de kaasmarkt komen ook zo’n 20 

kaasboeren kijken, niet alleen uit 
Nederland, ook Portugal, Frank-
rijk, België, Zwitserland en Ita-
lië zijn vertegenwoordigd. Zij be-
zoeken op een ander tijdstip te-
vens een kaasconferentie die 
door Bourgondisch Lifestyle is 
georganiseerd. Daar komen ook 
koks, sommeliers en maîtres fro-
mager. Tijdens de conferentie in 
Beverwijk delen zij ervaringen en 
doen inspiratie op. Bourgondisch 
Lifestyle levert aan zo’n 200 ge-
renommeerde  restaurants. Die 
afzet is nodig om de markt voor 
particulieren mogelijk te maken. 

De Plantage is zondag decor 
voor een ambachtelijke markt. 
De kramen met kaas worden om 
en om opgesteld met stands van 
de winkeliers. Het Snoephoek-
je staat er met ambachtelijke 
bonbons. Portofino presenteert 
een kaaspizza. Bakker Goemans 
komt met winterspecialiteiten. 
Bloemisterij De Eeuwige Len-
te heeft natuurstukken en houdt 
een kerstworkshop. Groenteman 
Meuleman gaat pompoenen 
grillen en heeft ook pompoen-
soep. Slager Brantjes brengt zijn 
verfijnde vleeswaren mee, fiet-
senwinkel Van Tunen heeft win-
teraccessoires voor de fiets op 
de kraam, en zelfs aan de huis-
dieren is gedacht, want dieren-
winkel Meijer presenteert ver-
fijnde vleeswaren voor de dieren. 
Voorts zullen er sappen en com-
potes rechtstreeks van de boom-
gaard verkrijgbaar zijn. Er komt 
een kraam met heerlijke oesters 
en er is een truffelboer. Het ge-
heel wordt muzikaal omlijst door 
een chansonnière. Alle reden 
dus om zondagmiddag naar de 
Plantage te gaan en deze unieke 
markt te bezoeken. 

Met kenner WO II op 
reis naar Normandië
Castricum - John Heideman is 
zijn hele leven al geïntrigeerd 
door de gekte van de oorlog. Na 
zich de afgelopen tien jaar ver-
diept te hebben in alles wat met 
de Tweede Wereldoorlog en de 
omgeving van Bakkum en Cas-
tricum te maken heeft, bracht hij 
eind 2011 zijn eerste boek uit: 
‘Castricum en Bakkum tijdens de 
Tweede Wereldoorlog – deel 1’. 
Op dit moment is hij druk bezig 
met het schrijven van het twee-
de deel.
Daarnaast bezoekt John al 25 
jaar de invasiestranden van Nor-
mandië waar op D-day de ge-
allieerden Europa binnenvielen  
om Europa te bevrijden. Inmid-
dels heeft zijn onderzoek naar 
die tijd en die plek een heleboel 
persoonlijke verhalen opgele-
verd. Sinds vijf jaar is John gids 
op een jongerenreis van het Jac. 
P. Thijsse college, waar hij werk-
zaam is als onderwijsassistent 
naar Normandië. 
Door deze reis en het enthou-

siasme van de kinderen, is het 
voor hem al een aantal jaar een 
wens om eens zo’n reis te maken 
met volwassenen. Komend jaar, 
eind april/begin mei 2013, gaat 
deze wens eindelijk in vervulling. 
In samenwerking met busmaat-
schappij Spandon Tours organi-
seert John met zijn vrouw Fre-
ke een vijfdaagse busreis naar 
het gebied waar de bevrijding 
van Europa allemaal begon. Tij-
dens de reis zullen heel veel be-
langrijke plekken rond D-day en 
de slag om Normandië worden 
bezocht en zal John veel verha-
len vertellen over de slag en de 
gevallenen. John: ,,Om deze reis 
waar te maken zijn we natuurlijk 
nog op zoek naar deelnemers. 
We verblijven in een 13de eeuw-
se molen en de reis, het verblijf, 
het eten en alle museabezoeken 
zitten bij de prijs inbegrepen. 
Een compleet verzorgde reis 
dus.” Voor vragen en aanmeldin-
gen: 072-5317741 of www.dday-
tours.nl. 

Botsing tractor 
en sportwagen
Akersloot - Donderdag rond 
18.30 uur vond op de Geester-
weg een aanrijding plaats tus-
sen een sportwagen en een trac-
tor op de kruising van de Raad-
huisweg en de Geesterweg. Een 

Duitse bestuurder van de Chrys-
ler crossfire kwam uit de richting 
van de Raadhuisweg en wilde bij 
de kruising rechtsaf slaan. Ver-
volgens ging hij toch rechtdoor. 
Een vanuit Uitgeest komende 
tractor met laadbak ramde de 
Chrysler tegen de voorzijde. De 
Chrysler Crossfire raakte total-
loss. “Het motorblok lag bijna op 
straat”, aldus een woordvoerder.

Lilians beelden
Castricum - Tot en met 15 no-
vember zijn beelden van Lili-
an Steenhuisen-de Rooij te zien 
in de etalages van Streetscape, 
Burgemeester Mooijstraat 13.  
Ook zijn er landschapsfoto’s van 
Peter van den Berg te zien. 
De galerie is geopend op elke 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.  

Watertap in de prijzen

Castricum- De GIO Erkennin-
gen 2012 zijn bekend: de eni-
ge prijs in ons land die het vak-
manschap van ontwerper en op-
drachtgever honoreert. Om voor 
dit keurmerk voor Goed Indu-

strieel Ontwerp in aanmerking te 
komen, moet een product meer 
dan alleen mooi zijn. Functiona-
liteit, innovativiteit, originaliteit, 
respect en gebruikswaarde zijn 
van even groot belang. 
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Musical in 
Maranatha
Castricum - Bij het aanleggen 
van een nieuwe weg in het dorp 
is een oude Romeinse weg aan-
getroffen. Fleur, de dochter van 
de eigenaar van de firma van 
der Steen Wegenbouw, is ech-
ter helemaal niet geïnteresseerd 
in die nieuwe weg. En dan slaat 
het noodlot toe. Nieuwsgierig 
geworden naar de afloop? Ga 
dan naar de musical Streetwise, 
die op vrijdag 16 november om 
20.30 uur, zaterdag 17 november 
om 20.30 uur en zondag 18 no-
vember om 16.00 uur wordt uit-
gevoerd in de Maranathakerk. 
De kaarten kosten 5,00 euro en 
zijn verkrijgbaar bij boekhandel 
Laan vanaf 1 november, na de 
vieringen in de Dorpskerk en de 
Maranathakerk en aan de zaal. 
Reservering is ook mogelijk via 
amg.graumans@ziggo.nl. 

Castricum - Mei Li Vos komt op 
13 november na de algemene le-
denvergadering van de PvdA in 
Grand Café Mezza Luna spreken 
over het nieuwe kabinet.  

Zij spreekt over het regeerak-
koord en wat de PvdA daarin in-
gebracht heeft en wat de partij 
heeft moeten laten. Daarnaast 
komt de economische situatie 

Tweede Kamerlid Mei Li Vos in Mezza Luna
van het land aan de orde in het 
licht van de voortdurende finan-
ciële crisis. 

Ook zal Mei Li Vos aandacht be-
steden aan het grote aantal zelf-
standige ondernemers (ZZP’er) 
en hun kwetsbare rechtsposi-
tie. Na haar toespraak is er alle 
ruimte om met Mei Li Vos in dis-
cussie te gaan. 

Siemensma specialist in 
uitbouwen en dakkapellen 

Beverwijk - Het bedrijf J.S. Sie-
mensma bv is al decennia een 
vertrouwd en vakkundig adres 
voor uitbouwen, kunststof ko-
zijnen, dakkapellen, dakramen, 
dakopbouwen, verbouwingen, 
erkers, veranda’s en meer. Het 
bedrijf kan alles van A tot Z ver-
zorgen, zodat de klant er geen 
omkijken naar heeft. 
Altijd al gedroomd van een gro-
te keuken met een kookeiland? 
Denk dan eens aan een uit-
bouw. Er is meer mogelijk dan 
men denkt om deze droom te re-
aliseren. Een huis verfraaien en 
er meer ruimte aan toevoegen 

is helemaal van deze tijd. Men-
sen weten waar ze zitten, ze ken-
nen de buren, hun kind zit om 
de hoek op school en de win-
kels zijn dichtbij, maar ze komen 
ruimte te kort. Met een dakop-
bouw, een erker of andere uit-
breiding kan men in het ver-
trouwde huis blijven wonen. Ook 
bewoners van huurhuizen doen 
steeds meer aan hun woning.  
Woningbouwverenigingen vin-
den het meestal prima dat huur-
ders een verbouwing laten uit-
voeren. Els Siemensma: ,,Men-
sen willen steeds meer ruimte en 
wij kunnen dat bieden. In som-

mige huizen zit bijvoorbeeld een 
zolder of vliering met een vlizo-
trap. Wij kunnen er door mid-
del van een opbouw en een vas-
te trap een complete verdieping 
bij creëren. Dan hebben ze er in-
eens twee kamers en een was-
hok bij’’. Zo zijn er vele oplossin-
gen denkbaar om een huis he-
lemaal naar de wens van de be-
woners te maken. Siemensma 
kan alle werkzaamheden uitvoe-
ren. Wil iemand een extra ver-
dieping op een woning met plat 
dak, dan moet er een groot gat in 
het beton geboord worden, waar 
de trap naar de extra te realise-
ren verdieping zal komen. Met 
een grote mate van vakman-
schap wordt alles uitgevoerd. De 
service gaat zo ver dat de klant 
er voor kan kiezen om ook het 
schilderwerk, elektra, loodgie-
terswerk en stuukwerk te laten 
uitvoeren. Zelfs de vloerbedek-
king en raambekleding kan ver-
zorgd worden. Prachtig is de Ke-
ralit gevelbekleding. 

Wie deze behandeling door Sie-
mensma laat uitvoeren hoeft 
nooit meer te schilderen. Kera-
lit is er in vele moderne kleuren. 
Siemensma beschikt door de ja-
renlange ervaring over een uit-
gebreid netwerk van de juiste 
bedrijven. Alle kennis is daarmee 
in huis. Vraag vrijblijvend offer-
te aan en kijk of plannen te rea-
liseren zijn. JS Siemensma, Brink 
10 in Beverwijk, tel. 0251-213017. 

De tuin winterklaar? 
Tuinrenovatie, maar dan 
met een beperkt budget
Castricum - Wie met een be-
perkt budget een groot effect wil 
bereiken in de tuin, zou kunnen 
denken aan tuinrenovatie. Het 
team van hoveniersbedrijf Met-
zelaar kan door het toepassen 
van betrekkelijk kleine ingrepen 
een tuin met achterstallig on-
derhoud omtoveren tot een klein 
paradijsje. Ook is het mogelijk 
om op simpele wijze af te komen 
van wateroverlast in de tuin. Mo-
menteel zijn de hoveniers druk 
met het winterklaar maken van 
tuinen.
Ben Metzelaar vertelt: “Een 
mooie tuin is een verlengstuk 
van het huis en past bij de om-
geving en de bewoners van het 
huis. Wij hebben ons gespecia-
liseerd in het ontwerpen en aan-
leggen van tuinen in samen-
spraak met de klant en wij ver-
zorgen het onderhoud.” Wie niet 
over een onbeperkt budget be-
schikt en zich toch graag wil la-
ten omringen door een fraai stuk 
natuur, kan Metzelaar inscha-
kelen. “Bij tuinrenovatie moet je 
denken aan eenvoudige ingre-
pen zoals het schoonmaken van 

de bestrating en het snoeien van 
de beplanting waardoor de tuin 
er in een mum van tijd weer uit-
ziet als nieuw.” 
Het team van dit bedrijf bestaat 
uit drie deskundige hoveniers. 
Zij hebben zich toegelegd op al-
les wat maar met tuinen te ma-
ken kan hebben. De bestrating, 
tuinmuren, schuttingen, car-
ports, veranda’s, vlonders, vij-
vers, kunstgras, verlichting; ei-
genlijk is bij dit bedrijf alles mo-
gelijk op dit gebied. Ook voor bi-
ologisch tuinieren heeft dit team 
alle kennis in huis. Wie meer wil 
weten kan bellen voor een vrij-
blijvend, oriënterend gesprek. 
Het hoveniersbedrijf besteedt 
veel zorg aan offertes zodat men 
nooit voor onverwachte verras-
singen komt te staan. 

Hoveniersbedrijf Metzelaar is 
aangesloten bij de branchever-
eniging VHG. Kijk voor prachti-
ge voorbeelden van uitgevoerde 
opdrachten op www.hoveniers-
bedrijfmetzelaar.nl. Bel voor in-
formatie naar 0251-655283 (na 
18.00 uur) of  06-17910940.

Bas Verkaart van Gall & Gall:
“Adviseren maakt het 
beroep slijter echt mooi”
Castricum - Als Marieke kookt 
voor haar zoon Bas, zijn vrouw 
en de kinderen, dan neemt Bas 
een goede fles wijn mee. En dat 
is eigenlijk vanzelfsprekend; Bas 
Verkaart en Marieke Hanck zijn 
de nieuwe gezichten bij Gall & 
Gall in winkelcentrum Geester-
duin. Beiden houden van een 
goed glas wijn. “Maar het lekker-
ste vind ik een bacootje, Bacardi 
met cola”, zegt de 39-jarige Bas 
lachend. Begin september heb-
ben ze geruild. Gerrit Verbeek 
is met het personeel verhuisd 
naar Gall & Gall op de Kerk-
weg in Heemskerk, waar Bas 
en Marieke voorheen de scep-
ter zwaaiden. “Het is heel pret-
tiger om in Castricum te werken, 
omdat we hier ook wonen”, ver-

volgt Bas. “Hoewel het buurge-
meenten zijn, merk ik wel dege-
lijk verschil. In Heemskerk wordt 
meer sterke drank gedronken. 
Hier wordt goede wijn gewaar-
deerd en er zijn veel mensen die 
er veel van weten.”
Ondertussen is het gezellig druk 
in de winkel. De meeste klan-
ten weten precies wat ze wil-
len, andere willen graag advies. 
“Dat maakt dit werk mooi. Het is 
natuurlijk een proces dat moet 
groeien, maar na verloop van tijd 
ken ik de smaak van mijn vaste 
klanten en heb ik aan een half 
woord genoeg.” Opvallend is dat 
bij de kassa de meeste klanten 
een voordeelkaart overhandigen 
waarmee ze altijd tien procent 
korting ontvangen op wijn en 

bubbels. Bas: “De Klant&Kaart 
is nu gratis en daar is veel voor-
deel mee te behalen. Twee fles-
sen drank voor de prijs van één 
bijvoorbeeld of een tweede fles 
voor de halve prijs. Bovendien 
ontvangt men maandelijks gratis 
het magazine Proef&. Deze actie 
geldt tot 15 december.”
Vanwege de overname zijn er 
twee nieuwe likeuren op de 
markt gebracht en die slaan in 

als bom. Het prachtige Castri-
cums kruikje Kijk-Uit en de kof-
fielikeur met dezelfde naam 
doen het heel goed als cadeau, 
ook aan jezelf. Wie op zoek is 
naar een origineel cadeau kan 
ook overwegen een wijnfles te 
voorzien van een eigen label 
voorzien van een foto of een per-
soonlijke tekst. Tip voor de feest-
dagen: loop eens binnen bij Gall 
& Gall!
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Zaterdag 03 november pupillen:
Uitgeest D1-HBC D1 11:00
Alkmaarsche Boys D1-Uitgeest D2 10:30
Sporting Krommenie D1-Uitgeest D3 10:30
Vitesse 22 D3-Uitgeest D4 12:15
Uitgeest D6-Foresters de D5 13:00
Uitgeest D7-SVW 27 D10 11:30
Zeevogels D3G-Uitgeest D8 10:30
Uitgeest E1-Velsen E1 11:30
Uitgeest E2-ODIN 59 E2 11:30
Uitgeest E3-ADO ‘20 E3 10:15
Uitgeest E4-Adelbert St E2 10:15
Kwiek 78 E2-Uitgeest E5 09:00
Uitgeest E6-Duinrand S E1 10:15
BOL E5-Uitgeest E7 09:00
Uitgeest E8-Kolping Boys E13 09:00
Castricum E10-Uitgeest E9 09:00
Foresters de E10-Uitgeest E10 10:15
Rijp (de) E5-Uitgeest E11 09:00
EDO hfc F1-Uitgeest F1 09:00
Sp. Krommenie F1-Uitgeest F2 10:00
Uitgeest F3-Adelbert St F1 10:15
Vitesse 22 F2-Uitgeest F4 09:15
Uitgeest F5-Sporting Krommenie F6 09:00
SVW 27 F5-Uitgeest F6 11:30
Zeevogels F3-Uitgeest F7 10:30
Foresters de F10-Uitgeest F8 09:00
Uitgeest F9-Koedijk F9 09:00
Bergen MP1-Uitgeest MP1 09:30
Velsenoord MP1G-Uitgeest MP2 10:00
Junioren:
Uitgeest B1-Lelystad ‘67 B1 14:45
Uitgeest B2-Ilpendam B1 13:00
LSVV B3-Uitgeest B4 14:30
Foresters de B5-Uitgeest B5 13:00
Uitgeest C1-SVW 27 C1 12:45
Uitgeest C2-Adelbert St C1 14:30

Uitgeest C3-Volendam (rkav) C2 13:00
Sp. Krommenie C4-Uitgeest C4 12:45
RCZ C1-Uitgeest C5 10:30
Monnickendam C3-Uitgeest C6 12:45
G-team:
Uitgeest G1-Overamstel G1G 14:30
Uitgeest G2-WSV 30 G1 14:30
Uitgeest JG1-WMC JG1 11:30
Meisjes: 
Uitgeest MB1-Hercules Zaandam 
sc MB1 14:30
Foresters de MC1-Uitgeest MC1 11:30
Uitgeest MC2-Kolping Boys MC1 09:00
Reiger Boys MD1-Uitgeest MD1 09:00
Uitgeest MD2-Limmen MD2 09:00
Uitgeest ME1-Limmen ME1 09:00

Zondag 04 november senioren: 
Stormvogels 1-Uitgeest 1 14:00
Uitgeest 2-VSV 2 11:00
KSV 2-Uitgeest 3 11:30
Uitgeest 4-Beverwijk 2 10:30
Uitgeest 5-ADO ‘20 8 10:30
Uitgeest 6-SVW 27 6 13:30
Uitgeest 7-Purmerend 5 10:30
SSV 2-Uitgeest 9 11:00
HSV 6-Uitgeest 10 10:00
Beverwijk 4-Uitgeest 12 11:00
Uitgeest 13-Berdos 3 13:30
Junioren:
RODA 23 A2-Uitgeest A1 12:00
Uitgeest A2-Rijp (de) A1 13:30
Hugo Boys A2-Uitgeest A3 14:00
Dames:
Uitgeest VR1-Monnickendam VR1 11:00
Meisjes:
Uitgeest MA1-DTS MA1 13:30

FC Uitgeest toont ‘Eerste 
klas’ volwassenheid
Uitgeest - FC Uitgeest heeft af-
gelopen zondag tegen DWV uit 
Amsterdam een even nuttige als 
leerzame overwinning behaald. 
Met 2-1 was “groen en geel” te 
sterk voor de Amsterdammers. 
Dat was nuttig en leerzaam te-
gelijk. DWV blijft op afstand en 
er zit blijkbaar nog rek in het 
team. Uiteraard valt er nog van 
alles aan te merken op de uit-
voering. Zo werden vandaag we-
derom een aantal honderd pro-
cent kansen om zeep geholpen 
en waren er merkwaardige peri-
odes van slordig balverlies. Aann 
het einde van de wedstrijd stond 
er echter gewoon 2-1 op het 
scorebord en daar was niets aan 
gestolen.

FC Uitgeest was de week rust 
goed bekomen. Het gaf de gele-
genheid aan verschillende spe-
lers te herstellen van een klei-
ne pijntjes en blessures. Zo kon 
trainer Jurg Bosman bijvoor-
beeld vandaag gelukkig weer 
beschikken over Sander van den 

Helder, Bart Meijland en Michael 
Kristel.
Wat opvalt dit seizoen is dat FC 
Uitgeest ofwel dramatisch aan 
de wedstrijd begint of fantas-
tisch. Vandaag was het laatste 
het geval. Al vanaf de 1e minuut 
werd de verdediging van de Am-
sterdammers met vlot combina-
tiespel onder druk gezet. Zo had 
Sander van den Helder in de 4e 
minuut de bal voor het intikken 
en werd FCU in de 7e een penal-
ty onthouden vanwege een dui-
delijke handsbal van Martha. De 
overigens goed leidende arbiter 
Meekes zag echter niet wat ie-
dereen wel meende te hebben 
gezien. In de 10e minuut kwam 
dan toch de verdiende voor-
sprong. Goed doorzetten van 
Ruud Koedijk eindigde met een 
voorzet naar Remco van Boxtel 
die doortikte naar Pim Molenaar. 
Hij aarzelde geen moment en liet 
keeper Amjarsou kansloos.

Vreemd genoeg was het daar-
na plotsklaps gedaan met de 

Uitgeester dadendrang. Slordig 
balverlies leidde keer op keer 
tot gevaarlijke situaties. Geluk-
kig voor FCU was keeper Mike 
Schröder vandaag in een bloed-
vorm zodat de voorsprong in tact 
bleef. Overigens zou Mike aan 
het einde van de wedstrijd van-
wege zijn goede prestatie vol-
komen verdiend tot Bakkum en 
Krook-speler van de wedstrijd 
gekozen worden.

Mike is de vaste vervanger van 
de nog steeds geblesseerde Erik 
Alders en begint met de week 
meer zelfvertrouwen uit te stra-
len. Ergens doet hij denken aan 
de direct na de oorlog  legen-
darisch geworden keeper Frans 
de Munck ofwel “De Zwarte 
Panther”. Zover heeft Mike het 
nog niet geschopt maar vanaf 
nu geef ik hem alvast wel de bij-
naam “De Blonde Tijger” omdat 
hij in staat is om met zijn sterke 
lichaam in het strafschopgebied 
op zoek te gaan naar “de prooi” 
ofwel de bal en die ook te pak-
ken te krijgen. 

De tweede helft was weer dui-
delijk voor de thuisploeg met de 
2-0 als logisch gevolg. In de 54e 
minuut kreeg Pim Molenaar op 
de rand zestien de bal pardoes 
voor de voeten, zei netjes “dank 
u wel” en scoorde beheerst. 2-0. 
In het resterende deel van de 
wedstrijd leek er geen vuiltje aan 
de lucht en kreeg FC Uitgeest tot 
drie keer aan toe de wedstrijd 
“op slot” te gooien. Maar ach-
tereenvolgens Ruud Koedijk en 
vooral de ongelukkig ingeval-
len Patrick van Dessel verzuim-
den opgelegde kansen te verzil-
veren. Invaller Dave Hertog deed 
dat niet en zo werd het zomaar 
2-1 in de 88e minuut. Gelukkig 
voor alles wat FCU was raakte hij 
in de 93e minuut slechts de paal 
want anders was de thuisploeg 
van een wel heel koude kermis 
thuisgekomen. Nu kon het na af-
loop terug kijken op een “Eerste 
klas” wedstrijd in een volwassen 
uitvoering. 

FC Uitgeest: Schröder, Out, van 
den Helder, Groen, Kristel, de 
Wit, van Boxtel (74e den Nijs), 
Meijland, Molenaar, Koedijk (82e 
van Dessel), ten Hoope (70e de 
Jong) 

Bakkum en Krook speler van 
de wedstrijd: Mike Schöder.
Zondag zagen we misschien 
een glimp van de nieuwe “Zwar-
te Panter” ofwel de legendari-
sche keeper Frans de Munck. 
Mike verdedigde tegen DWV als 
een “Blonde tijger” zijn doel en 
hielp zijn club daarmee door een 
moeilijke fase heen. 
Mike ga zo door. Vandaag was 
jij terecht de Bakkum en Krook 
speler van de wedstrijd. (De Af-
vallende Bal)

Schrijfster Mary Schoon 
bij Vrouwenbeweging
Uitgeest - Schrijfster Mary 
Schoon, geboren in Akersloot, is 
dinsdag 6 november te gast bij 
de vrouwenbeweging Uitgeest.
Mary ontdekte haar schrijftalent 
al op haar vijftiende en schreef 
toen haar eerste boek. Maar 
voordat ze er echt professio-
neel mee aan de slag ging duur-
de nog even. Mary werd ge-
vraagd om een kersttoneelstuk 
te regisseren en omdat ze geen 
geschikt stuk kon vinden, is ze 
zelf gaan schrijven. Ze kreeg de 
smaak te pakken. Na vijftien to-
neelstukken, die vertaald zijn in 
het Fries en in het Duits, wilde 
ze iets anders gaan doen. Mary 
ging kinderboeken schrijven en 
in 2000 kwam haar eerste kin-
derboek. Haar heksenboeken 
zijn een groot succes geworden. 

Daarnaast schreef ze een aan-
tal boeken over diverse onder-
werpen. En een serie voor jon-
gens en meisje van tien tot vijf-
tien jaar. Ze volgde verschillende 
schrijfopleidingen, onder andere 
bij de Scriptschool in Amsterdam 
en bij VAK Centrum voor de kun-
sten in Delft.
Na vijftien kinderboeken vond 
Mary het tijd voor iets nieuws: 
Het werd een historische streek-
roman voor volwassenen: Tilly 
Tod, een romantisch verhaal vol 
passie. Het tweede deel is ook 
reeds uit:  “Ik heet Suzan Brand”, 
bijna nog spannender, met nog 
meer humor en met een moder-
ne pen geschreven. 
De bijeenkomst op 6 november 
is in dorpshuis ‘de Zwaan’ en be-
gint om 20.00 uur.

Johan Goossens in 
Theater de Zwaan
Uitgeest - Johan Goossens, on-
langs te zien geweest bij Pauw 
en Witteman aan tafel, is vrijdag 
30 november te gast in Theater 
de Zwaan met zijn show ‘Leer mij 
de mensen kennen!’.
Het is crisis en Johan solliciteert 
bij een ROC. Heb je ervaring? 
vraagt de directeur. Nee. Een di-
ploma dan? Ook niet. Goed, je 
kunt morgen beginnen. Je hebt 
dertien klassen.
Een jaar lang gaat Johan door 
detectiepoortjes naar zijn werk.
Van de jongeren die hij les-
geeft, heeft de helft een taak-
straf. En de rest een enkelband. 
Geen boeken en geen pen, maar 

wel een pistool. En Johan? Johan 
mag ’t kofschip uitleggen…
Deze bijzondere show trok de 
aandacht van Pauw en Witte-
man, daarom zat Johan onlangs 
aan tafel. Niet alleen het onder-
werp werd besproken maar Jo-
han liet ook een fragment zien 
uit ‘Leer mij de mensen kennen’.
Vrijdag 30 november om 20.15 
uur in theater de Zwaan, Mid-
delweg 5 in Uitgeest. Kaartver-
koop: www.dorpshuisdezwaan-
uitgeest.nl of via e-mail: kaart-
verkoopdezwaan@gmail.com. 
Ook voorverkoop bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-
geest. Toegangsprijs 10 euro.
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