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Brandweer heeft handen vol aan de storm
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest had maandag haar 
handen vol aan de storm. In to-
taal kwamen in enkele uren tijd 
13 meldingen binnen van storm-
schade. De brandweer kwam 
in actie op de Boterbloem, Bol-
lenhof, De Aak, Graskamplaan, 
Sluisbuurt, Paardekamplaan, 
Wittebroodslaan, Melksuiker, De 
Pollen, Assum, Langebuurt en 
Westergeest. Ook moest men in 
actie komen bij het Shell Tank-
station langs de N203, waar een 
boom op het tankstation terecht 
was gekomen. Ruben Noom 
maakte een fotoimpressie. Meer 
foto’s: www.112-uitgeest.nl.

BEGRAAFPLAATS &
CREMATORIUM WESTERVELD

2 NOVEMBER 
17.00 UUR
WWW.BC-WESTERVELD.NL 

GEDENKEN OP 
WESTERVELD

8.95

Chocolade mousse, caramel, 
pecanoten, creme de paris

Chocolade 
brownie slof

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Beverwijk - Heemskerk - Alkmaar

Voor al uw aan- 
en verkopen

www.teer.nlwww.teer.nl

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
11-10-2013: Henry, zoon van M. 
Opoku, geboren te Beverwijk. 
16-10-2013: Jet, dochter van 
W.P.H. Brandjes en L.G.A. Gran-
diek, geboren te Castricum. 18-
10-2013: Fedde Cees, zoon van 
M. van Putten en B.N. Schoen, 
geboren te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
17-10-2013: Rein Jacobus Her-
manus, zoon van R.A.P. Welbo-
ren en J.H. Lurvink, geboren te 
Alkmaar. 20-10-2013: Anouk 
Carlijn, dochter van Stefanus P. 
Stoop en Geertruida A. van de 
Reep, geboren te Limmen.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
18-10-2013: Maasdijk, Petronel-
la C. en Clevering, Geertruida J., 
beiden wonende te Castricum. 
24-10-2013: Termeer, Daan en 
Vink, Brigitte L., beiden wonen-
de te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
23-10-2013: Meijer, Gido G. en 
Admiraal, Lizzy, beiden wonende 
te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
08-10-2013: Venlet, Geertrui-
da J., oud 89 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd geweest 
met D. Buijtendijk. 13-10-2013: 
Borg, Wendy, oud 29 jaar, over-
leden te Castricum. 17-10-2013: 
Hoebe, Petrus W., oud 68 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met J.M.G.W. Simons. 18-10-
2013: Liefting, Margaretha, oud 
89 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd geweest met  A. Hol-
lenberg. 22-10-2013: van den 
Bergh, Alexander, oud 94 jaar, 
overleden te Castricum. 20-10-
2013: Paap, Gerardus J.M., oud 
73 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met P.M.J. Koot.
 
Wonende te Limmen:
18-10-2013: Bakkum, Jacobus 
G., oud 71 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met C. Keizer. 

Uilentocht
Castricum – Zaterdag 9 novem-
ber is er een duistere duinexcur-
sie onder leiding van boswach-
ter Véronique van Meurs.  Ui-
lenexpert Arend de Jong vertelt 
alles over het leven van bosui-
len. Waarom jagen ze ‘s nachts 
en hoe vinden ze hun prooi in 
het donker? Tijdens de wande-
ling probeert hij ze ook te lokken 
door hen te ‘roepen’. Met een 
beetje geluk laten de nachtelij-
ke rovers zich zien en wie weet 
wat voor gespuis er in het don-
ker nog meer tevoorschijn komt. 
De wandeling is zoveel mogelijk 
zonder zaklamp, dus deelnemers 
moeten wel goed ter been zijn.
De zoektocht naar de uilen in het 
nachtelijke bos start om 19.30 
uur. Verzamelen bij parkeer-
plaats Noorderstraat. De wan-
deling duurt ongeveer 2 uur en 
is geschikt voor volwassenen en 
kinderen vanaf acht jaar.  
De kosten zijn 3,50 euro. Aan-
melden voor deze activiteit is 
noodzakelijk. Voor meer infor-
matie en aanmeldingen: www.
pwn.nl/eropuit of bel met Bezoe-
kerscentrum de Hoep via 0251-
661066.

Nooit meer bang voor grote grazers
Nieuwe serie hooglandercolleges
Regio - In grote delen van het 
Noordhollands Duinreservaat lo-
pen Schotse hooglanders. Deze 
harige runderen nemen de taak 
van de konijnen over en houden 
het duin open. Tijdens een duin-
bezoek kunnen bezoekers ze te-
genkomen: grazend, liggend 
of trekkend van plek naar plek. 
Soms op grote afstand, soms van 
zeer dichtbij.
Er zijn nog heel wat misverstan-
den over de aanwezigheid van 
de Schotse hooglanders in het 
duingebied. Tijdens een buiten-
college vertelt de boswachter 
daarom wat men wel of niet kan 
doen als deze imposante dieren 
het pad kruisen. 
Deelnemers van de cursus le-
ren het gedrag van de dieren in 
te schatten en raken meer ver-
trouwd met hun aanwezigheid in 
het duingebied.

De colleges worden gegeven op 
8 november, 31 januari, 21 fe-
bruari of 28 maart. Het verzamel-

Kledingbank IJmond is open
Regio - Kledingbank IJmond 
is iedere woensdag van 10.00-
16.00 uur open voor iedereen 
met een inkomen op bijstands-
niveau of lager uit Beverwijk, 
Heemskerk, Castricum, Uitgeest 
en gemeente Velsen.
Om in te schrijven en kleding uit 
te zoeken moeten bezoekers hun 
inkomen aantonen en dat kan 
door: De brief van de gemeen-
te, waarin men wordt vrijgesteld 

van de gemeentelijke belastin-
gen, een laatste loonspecificatie 
van de bijstands- of Wajong uit-
kering of recente stukken waar-
uit blijkt dat men in de schuld-
hulpverlening zit. Iedere cliënt 
(ook de kinderen) moet zich le-
gitimeren.
Per bezoek dient 2 euro per ge-
zin betaald te worden, dit ge-
bruikt de Kledingbank om haar 
vaste lasten te betalen.

De Kledingbank is gevestigd aan 
de Ambachtstraat 11 te Bever-
wijk, op het terrein van de Bever-
wijkse Bazaar.

Extra openingsstunt: In de maan-
den november en december mo-
gen er vijf kledingstukken uit-
gezocht worden per bezoek in 
plaats van de gebruikelijke drie.
Voor meer informatie zie www.
kledingbankijmond.nl.

Castricum – In de bibliotheken 
van Castricum en Akersloot wor-
den van 4 tot en met 9 november 
afgeschreven boeken en ande-
re materialen voor aantrekkelij-
ke prijzen verkocht. De prijs voor 
een afgeschreven boek is 1 euro. 

Bibliotheek verkoopt 
afgeschreven materialen

Afgeschreven jeugdboeken wor-
den per twee stuks verkocht voor 
1 euro. Een afgeschreven sprin-
ter kost 5 euro. Alle overige af-
geschreven materialen (waaron-
der cd’s en dvd’s) worden voor 2 
euro verkocht.

Heiloo - Pieter Duker, hoogle-
raar orthopedagogiek, schreef 
onlangs een boek over ‘Hoe ver-
schillen tussen mensen psychi-
atrische ziekten zijn geworden’. 
Op maandag 4 november geeft 
hij in 2,5 uur in de bibliotheek 

Lezing van Heiloo de samenvatting met 
enige tips. De lezing wordt inge-
leid drs. De Mink van het Acade-
misch Centrum Holland, lid van 
het ADHD-Netwerk. 

Men kan kiezen uit drie tijden: 
9.30, 13.00 uur en 19.30 uur. 
Toegang tien euro. Opgave via 
F.deMink@gmail.com. 

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

punt is de parkeerplaats bij het 
Nivonhuis in Bergen aan Zee. 
Deelname aan het college kan 
vanaf 10 jaar, maar de inhoud is 
voornamelijk gericht op volwas-
senen. De kosten voor het colle-

ge zijn 3,50 euro en vooraf aan-
melden is noodzakelijk. Aanmel-
den kan via www.pwn.nl/erop-
uit of bel Bezoekerscentrum De 
Hoep: 0251-661066. Foto: E.J. 
Woudsema.
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Discofeest met dj’s van toen 
Bakkum - Jos Zonneveld en Jan 
Miggels organiseren zaterdag 2 
november een disco dancepar-
ty in de zaal van Hotel Borst. Er 
treedt een dansgroep op en ie-
dereen kan disconummers uit de 
jaren ‘70 of ‘80 aanvragen bij één 

van de dj’s. Jos en Jan waren dj’s 
in de jaren ‘70 in het uitgaanscir-
cuit van Castricum, Jos draaide 
onder de naam Joseph Sunfield 
in De Oude Schimmel en Jan in 
de Tap-In en 538. Het feest be-
gint om 21.00 uur 

Win een liter bier 
Carnavalsseizoen van start
Limmen - Zaterdag 9 novem-
ber  wordt in café De Lantaarn 
het nieuwe carnavalsseizoen ge-
opend. Vanaf 20.30 ur is ieder-
een welkom. Op ludieke wijze 
wordt aan het publiek bekend 
gemaakt wie De Uylenspieghels 

verlaat en wie toetreedt tot de 
Raad van Elf. Deze avond wordt 
muzikaal begeleid door dj Arie 
en B&E Sound. Wie een like-te-
ken achterlaat op Facebook kan 
winnaar worden van een meter 
bier.  

Castricum - In het nieuwe 
RTL4-programma Comedy Kids 
gaat Angela Groothuizen op zoek 
naar het grappigste kind van Ne-
derland. De kandidaten krijgen 
begeleiding van niemand min-
der dan Carlo Boszhard, Marti-
ne Sandifort en Ruben van der 
Meer. Terwijl de kandidaten zich 
inzetten om de allereerste ‘Co-
medy Kid of the Year’ te worden, 
vragen zij ook aandacht voor 
kinderen die niet veel te lachen 
hebben, omdat ze geen toegang 
tot hiv-medicatie of behande-

ling hebben. De 12-jarige Mau-
rits uit Castricum maakt overal 
toneel van. Hij heeft de lachers 
op zijn hand en weet van iedere 
situatie een grap te maken. Jo-
chem Meijer is zijn grote voor-
beeld. Maurits hoopt door hem 
te worden ontdekt, wie weet wel 
met deze show. Een groot caba-
retier wil hij worden, want grap-
pen maken vindt hij het leukste 
wat er is. Vanaf zaterdag 26 ok-
tober tot en met  23 november is 
Comedy Kids te zien om 18.55 
uur op RTL4.

Op stap met Stapmaatjes
Castricum - In november orga-
niseert de club Stapmaatjes voor 
actieve mensen tussen 30 en 55 
jaar weer activiteiten in regio 
Kennemerland. 
Op woensdag 13 november gaan 
de leden stamppot eten op het 

strand in Wijk aan Zee. Op za-
terdag 16 november gaan de 
bowlingschoenen aan voor een 
avondje bowlen en eten in Hei-
loo. Wie mee wil doen aan de 
activiteiten kijkt op www.stap-
maatjes.nl.  

Hell-o-ween, Fransen en 
New-Yorkers in Bakkerij 
Castricum - Op vrijdag 1 no-
vember viert De Bakkerij een 
griezelig feestje. Het is tijd voor 
Hell-o-ween. Ga verkleed als 
zombie, vampier, mummie of iets 

anders. Er is om 24.00 uur een 
kostuumwedstrijd en er is een 
prijs te winnen. De entree is gra-
tis. 
Op zaterdag 2 november speelt 

de Franse singer-songwriter Ro-
man Gaume met zijn Electric 
Band  een mix van conventione-
le rock-’n-roll en moderne pro-
gressieve blues-rock. De band 
wordt verder begeleid door blues 
‘n folk singer/songwriter Alex de 
Vree. Aanvang 22.30 uur. De en-
tree is 4,00/3,00 euro. 

Op zondag 3 november sluit De 
Bakkerij het weekend af met 
Martin Bisi en zijn band. Bisi is 
een indie-rocker uit New York. 
Zijn muziek zit op het kruispunt 
van indie, punk, avant garde, ca-
baretrock en elektronische mu-
ziek. De band begint om 21.30 
uur. De entree is 3,00/2,00 euro. 
Het adres is Dorpsstraat 30.

Met Ruilkring de crisis te lijf
Castricum - Met vakantie en 
geen oppas voor de kat of hond? 
Dan kan de ruileconomie oplos-
sing bieden. De ruilkring Let-
sa bestrijkt een groot deel van 
Noord-Holland waaronder Cas-
tricum. Een ruilsysteem waar-
in goederen en diensten worden 
geruild en waarbij de beloning 

in ‘zonnetjes’ wordt afgerekend. 
Castricum heeft nu dertig leden 
en nieuwe leden zijn welkom.  
Diensten kunnen heel divers van 
aard zijn en zijn niet noodzakelijk 
tussen twee partijen. 

Wie meer wil weten over het ruil-
systeem komt op 13 november 

van 17.30 tot 21.00 uur  naar de 
Tuin van Kapitein Rommel . Hier 
kan men genieten van een war-
me maaltijd, een drankje, hapjes 
en taart tegen een vrijwillige bij-
drage. Bezoekers die een warme 
maaltijd willen nuttigen, kunnen 
zich vóór 10 november opge-
ven via gkapteyn@ziggo.nl, tel. 
650456. Belangstellenden kun-
nen alvast een beeld krijgen van 
Letsa op www.letsa.nl. 

Castricum - Wie zin heeft in een 
quizmiddag, muziek, een drank-

Quizmiddag je of een praatje, is op zondag 3 
november welkom bij De Soos, 
Dorpsstraat 2a. De Soos, voor 
mensen met en zonder beper-

king, wordt elke eerste zondag 
van de maand gehouden tussen 
14.00 en 17.00 uur. Discovery is 
toegankelijk voor rolstoelen. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag Incl. High Tea 14.00 uur  
zondag 16.00 uur  

Diana voorpremière
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur  dinsdag 20.00 uur  
About Time

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   

zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur  
woensdag 20.00 uur  

Gravity 3D
zaterdag 21.15 uur  

2 Guns
vrijdag  18.45  uur  

Chez Nous
zondag 19.30 uur  

dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur   
Hoe duur was de suiker

donderdag 20.00 uur   vrijdag 18.45 uur  
zaterdag 16.00 & 18.45 uur  
zondag 13.30 & 16.00 uur  

maandag 20.15 uur  
dinsdag 20.00 uur   woensdag 16.00 uur  

De nieuwe wildernis
zaterdag 13.30 uur   
zondag  11.00 uur 

woensdag 13.30 uur  
Sinterklaas en de pepernoten chaos

zaterdag 16.00 uur  
zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur  

Turbo (NL) - 3D
zaterdag  13.30 uur  

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur  
Planes (NL) - 3D

Programma 31 okt t/m 6 nov 2013

Diana, de voorpremière, 
en vooraf High Tea

Zondag 3 november om 14.00 
uur genieten van een High Tea in 
restaurant Corso Eten en Drin-
ken en ga daarna om 16.00 uur 
naar de speciale voorpremiè-
re Diana. Diana is een biogra-
fisch drama over Diana, Prin-
cess of Wales. De film gaat over 

de laatste twee jaar van het le-
ven van de prinses en de ge-
heime liefdesrelatie die ze had 
met de gerenommeerde hartchi-
rurg Dr. Hasnat Khan tot het tra-
gische auto-ongeluk waarbij ze 
stierf samen met Dodi Al-Fayed 
in Parijs.

About Time is de nieuwe roman-
tische komedie van schrijver en 
regisseur Richard Curtis, bekend 
van Notting Hill, Bridget Jones 
Diary en Love Actually. 

De jonge advocaat Tim La-
ke krijgt van zijn vader te ho-

About Time ren dat de mannen in zijn fami-
lie over een zeer bijzondere ga-
ve beschikken. Wanneer hij ver-
liefd wordt op de mooie, maar 
onzekere Mary besluit hij om de-
ze gave te gebruiken om haar 
voor zich te winnen. Hij ontdekt 
al gauw dat dit gave niet alleen 
voordelen, maar ook nadelen 
heeft.



Toneelspelen bij 
toneelgroep ‘ Jong Talent’
Uitgeest - Op woensdag 30 ok-
tober starten de toneellessen 
weer bij de speeltuin. Lijkt het 
jou ook leuk om toneel te spe-
len? Dan kan dat bij toneelgroep 
“Jong Talent”. Aan het eind van 
het seizoen (29 maart 2014) ge-
ven de acteurs een spetterend 
optreden voor alle kinderen van 
de speeltuin en natuurlijk ook fa-
milie en vrienden! 
Van iedereen wordt wel verwacht 
dat ze elke repetitie aanwezig 
zijn, want toneelspelen doe je 
met een hele groep. Je kunt kie-
zen voor een grote of kleine rol, 
zodat je zelf bepaalt hoeveel tek-

sten je thuis moet leren.
Er zijn twee groepen, die voor 
de eerste les op 30 oktober, 
om 19.00 uur, bij elkaar komen. 
Daarna hebben kinderen vanaf 7 
jaar les op woensdag van 18.30 
tot 19.30 uur en kinderen vanaf 
10 jaar op donderdag van 19.00 
tot 20.00 uur. Opgeven voor de 
toneellessen van “Jong Talent” 
kan bij Gerda Pie. Zij is te berei-
ken op telefoonnummer 0251-
313410. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Collecte Brandwonden Stichting succes
Uitgeest - In de week van 6 tot 
en met 12 oktober collecteer-
den in heel Nederland meer dan 
50.000 vrijwilligers voor de Ne-
derlandse Brandwonden Stich-
ting. Ook  in Uitgeest gingen de 
collectanten langs de deuren. En 
met succes! Gezamenlijk werd 
een bedrag van 3.957,85 euro op-
gehaald. De opbrengsten van de 
collecte stelt de Brandwonden 

Stichting in staat om haar werk 
voor mensen met brandwonden 
voort te zetten.

Al 40 jaar voert de Nederland-
se Brandwonden Stichting haar 
strijd tegen littekens. Dit doet zij 
op drie fronten: het voorkomen 
van brandwonden, het verbete-
ren van de behandeling (door 
onderzoek) en het bevorderen 

van de psychosociale nazorg en 
begeleiding. Dankzij de collecte 
kan de Nederlandse Brandwon-
den Stichting haar activiteiten 
voortzetten. 
Namens de plaatselijke collecte-
organisator dankt de Brandwon-
den Stichting alle collectanten 
en gulle gevers in Uitgeest  voor 
hun bijdrage aan ‘de strijd tegen 
de littekens’.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

VERRUKKELIJK NIEUW(S) !! 
Weer 2 heerlijke nieuwtjes, gauw proeven dus !

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

SPECULAAS EIERKOEKEN 
 traktatie van € 3,50 nu  per pak € 2,75 !!
 (gratis bij 1 volle spaarkaart)

PEPERNOOT BROOD
met amandelspijs van € 4,50 voor € 3,75 !! 
(of 2 volle spaarkaarten)

NIEUW

NIEUW

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

www.wereldwinkelheemskerk.nl

  WEBSHOPWEBSHOP
NIEUW!
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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 Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
en informatie inwinnen op 
nummer 0251-319020.
 

Activiteitenkalender 
november

Maandag 4, 11, 18, 25:
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, inl.: 312712

Maandag  4, 18:
09.00 - 10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis

Maandag 18:
14.00 - 16.00 uur: ZW: com-
puterkennis

Maandag 11:
10.00 - 12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 5, 12, 19, 26:
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 - 17.00 uur

Dinsdag 5, 19: 
09.00 - 10.30 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 10.30 - 
12.00 uur, 13.30 - 15.00 uur 
en van 15.00 - 16.30 uur 

Dinsdag 12, 26:
09.30 - 12.00 uur: ZW: foto-
cursus (ANBO)

Woensdag 6, 13, 20, 27:
09.30 - 10.15 uur: De Klop: 
Bewegen 60+, ook van 10.45 
- 11.30 uur. Inl.: 310370
10.00 - 12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30 - 17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45 - 21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401

Woensdag 6:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO).

Woensdag 13:
Stedenwandeling Zaandam, 

vertrek vanaf station 9.57 uur
Woensdag 13, 27:
09.00 - 10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
14.00 - 16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30 - 15.30 uur: ZW: kaar-
ten maken
14.00 - 15.30 uur: ZW: Engel-
se conversatie

Donderdag 7, 14, 21, 28:
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
13.30 - 17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00 - 16.00 uur: ZW: Fifty-fit 
13.30 - 16.30 uur: ZW: scha-
ken 

Donderdag 14:
10.00 - 12.00 uur: ZW: work-
shop computeronderhoud

Donderdag 21:
15.30 uur: ZW: snertparty, 
zaal open 15.00 uur

Donderdag 7, 14, 21, 28:
09.00 - 10.30/10.30 - 12.00 
uur: ZW: computerkennis
09.30 - 11.30 uur: ZW: drie 
dimensionaal, beeldhouwen/
boetseren

Donderdag 7, 21:
09.30-11.30 uur: ZW: quilten

Donderdag 14, 28:
10.00 - 11.30 uur: ZW: Engel-
se conversatie 

Donderdag  14:
09.30 - 11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen

Vrijdag  1, 8, 15, 22, 29:
09.00 - 10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15 - 11.15 uur
13.30 - 17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30 - 15.30 uur: ZW: ‘De 
zingende Zwanen’   (ANBO)
13.30 - 16.00 uur: ZW: bridge 
voor 4e jaars

Zaterdag 2, 9, 16, 23, 30:
13.30 - 15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

Zaterdag 16:
10.00-12.00 uur: ZW: work-
shop kerstkaarten maken

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - Toen Pastoor Berk-
hout en Carry Geels eind 1988 
voor de RK kerk in Uitgeest het 
koor De Cantorij oprichtten, was 
het niet moeilijk om enthousias-
te zangers te vinden.
De huidige voorzitter van het 
koor Monique Welsink: “Het doel 
was om de samenzang tijdens 
de vieringen in de kerk te on-
dersteunen en te stimuleren en 
dat doen we nog steeds met veel 
plezier.” Koorlid Joke Keijsper: 
“We hebben in onze kerk in Uit-
geest Laus Deo, het koor dat La-
tijns zingt en verder brengen wij 
een breed scala van liederen die 
passen binnen de liturgie. Naast 
de Nederlandstalige liederen, 
zingen wij ook Latijns, Engels en 
zelfs Russisch. Wij zingen één of 
twee keer per maand op de za-
terdagavond en daarnaast ook 
regelmatig op de zondagoch-
tend. Verder zijn wij aanwezig bij 

de Kerstnachtmis, de Paaswake 
en desgevraagd ook bij Avond-
wakes in samenwerking met 
de Rafaëlgroep.” Volgens Moni-
que zijn de circa 30 leden enorm 
trouw en is de sfeer gemoedelijk 
en meelevend, bijna een beet-
je familie.
Verschillende dirigenten zijn de 
revue reeds gepasseerd en Frans 
Eekels zwaaide zelfs 12,5 jaar het 
stokje. Inmiddels oefent het koor 
iedere woensdag van 19.45 tot 
21.30 uur in De Klop, onder lei-
ding van organist Gerard Jan 
Slegt en dirigent Ben Bals. Ben 
is Amsterdammer en leidt de le-
den met zijn typisch Amsterdam-
se humor en nuchterheid naar 
mooie hoogten. Als het bij de 
repetitie niet helemaal gaat zo-
als hij het voor ogen heeft, ver-
blikt of verbloost hij niet maar 
laat met een kwinkslag weten 
hoe hij het wenst te horen. Daar-

naast vergeet hij niet het dorp-
se karakter en lijkt hij bijzonder 
goed op de hoogte van het wel 
en wee in Uitgeest.
Monique: “Het bestuur verzorgt 
ook jaarlijks leuke uitjes voor de 
leden met een actief karakter.”
Het 25-jarig jubileum wordt ge-
vierd met een dienst in Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte Uitgeest 
aan de Langebuurt, op zondag 
3 november om 09.30 uur. In de 
zelfde dienst zullen maar liefst 
9 jubilarissen, die vanaf het be-
gin af aan lid zijn, in het zonnetje 
worden gezet. Het koor is altijd 
op zoek naar nieuwe leden dus 
mocht u belangstelling hebben 
dan is dit een uitgelezen kans 
om eens te gaan luisteren. Ook 
bent u van harte uitgenodigd op 
de repetitieavond (zie hierboven) 
Contactpersoon: voorzitter Mo-
nique Welsink tel.: 0251-310242. 
(Monique Teeling)

Herfstmarkt voor Prijedor
Uitgeest - Op zaterdag 16 no-
vember wordt de jaarlijkse boe-
ken-, speelgoed- en kerstmarkt 
gehouden in en bij het parochie-
huis De Klop aan de Langebuurt 
naast de roomskatholieke kerk. 
Van 9 tot 15 uur snuffelen tus-

sen alle boeken, speelgoed, puz-
zels en kerstartikelen!
De opbrengst gaat naar de pas-
toor van Prijedor in Bosnië. Hij 
verdeelt het geld onder de zeer 
arme mensen voor hout, kleding, 
eten en medicijnen. Soms kan er 

ook iemand geopereerd worden 
in het ziekenhuis...
Sinds het bezoek van bisschop 
Komarica aan Uitgeest is weer 
extra duidelijk hoe hard geldelij-
ke steun in Bosnië nodig is. Al-
les wordt daar steeds duurder en 
hulpmiddelen erheen brengen 
wordt door de zeer hoge “wille-
keurig door de douanebeambten 
te bepalen” invoerrechten onbe-
taalbaar! Bovendien is in Bosnië 
alles te koop.
Vandaar dat de organisatie hier 
de spullen die ze binnenkrij-
gen verkoopt en het geld recht-
streeks naar Prijedor brengt of 
overmaakt. Maar dan moeten er 
wel spullen zijn!
Dus, heeft u boeken voor deze 
markt? En uiteraard ook kerstar-
tikelen of speelgoed? U kunt ze 
brengen of op laten halen door: 
Co Heine, Kruiskamplaan 110 
(311982); Fetze Pijlman, Vrijbur-
glaan 61 (313632); Han Scheer-
man, Hogeweg 76 (311019); 
Siem van Zutphen, Westergeest 
73-75 (310193).

Koor De Cantorij viert 
haar 25-jarige jubileum
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Jaarboek Oud-Castricum 
is feest van herkenning
Castricum - Vrijdagmiddag zag 
het 36e jaarboek van de Werk-
groep Oud-Castricum officieel 
het levenslicht. Na een bijeen-
komst met twee films van Hans 
Kinders in De Hoep, werd het 
eerste exemplaar overhandigd 
aan Jan Boesenkool en Ronald 
Snijders door waarnemend voor-
zitter Gerard Veldt in Johanna’s 
Hof. De geschiedenis van de lo-
kale kranten is in dit jaarboek 
opgenomen en Jan Boesenkool 
heeft een prominente rol in deze 
geschiedenis gespeeld. Ronald 
Snijders is voorzitter van de Ver-
eniging Kennemer IJsbaan die 
actief is op de bijna tachtigjari-
ge oude ijsbaan aan de Zeeweg. 
Ook aan de in 1933 opgerichte 
ijsvereniging wordt in het jaar-
boek aandacht besteed.
De Maer- of Korendijk. Na een 
lange periode van overleggen 
heeft in 2010 in opdracht van 
de gemeente herstel van de dijk 
plaatsgevonden die in erbar-
melijke staat verkeerde. Verder 
wordt ingegaan op de eerste tien 
jaar carnaval in Pieperduin. Car-
navalsvereniging De Windtrap-
pers speelt daarbij de hoofdrol. 
De vereniging is op 11 november 
2011 opgeheven. Het artikel ‘De 
slagers in ons dorp’ is een feest 
van herkenning voor de wat ou-
dere inwoners, mede dankzij de 
vele foto’s die in het boek zijn op-
genomen. In het eerste deel van 
‘Veldwachters en politie in Cas-
tricum’ komt de dorpsveldwach-
ter aan bod, die in uniform door 
het dorp liep, uitgerust met sabel 
en opschrijfboekje. Een inbraak 
met geweldpleging in Castricum; 

dat kwam ook voor in 1557. De 
inbraak vond plaats in het huis 
van Jan Willemszoon, een 74 jaar 
oude boer, waarbij de boer en 
zijn vrouw ernstig werden mis-
handeld. De daders werden ge-
pakt en in Alkmaar voor het ge-
recht gebracht. De rovers kre-
gen de doodstraf. Over de Slag 
bij Castricum een korte beschrij-
ving van de gevechten in 1799 
van de Huzaren van Castricum. 

De bijzondere rol die legeraan-
voerder kolonel De Quaita hierin 
speelde, wordt toegelicht. Deel 
negen van de geschiedenis van 
de Dorpsstraat en zijn bewoners 
handelt over de tien panden aan 
de even zijde van de Dorpsstraat 
tussen Korte Cieweg en Konin-
gin Wilhelminalaan. Er is in het 
jaarboek ook ruimte voor de ge-
schiedenis van bouwbedrijf A.C. 
Borst dat honderd jaar bestaat. 

Het artikel over de Gereformeer-
de kerk van Castricum van 1931 
tot 2005 beschrijft de ontwikke-
lingen in de Gereformeerde kerk. 
Vanzelfsprekend bevat het jaar-
boek de vaste rubrieken ‘Castri-
cum-Honderd jaar geleden’, het 
jaarverslag en de kroniek van het 
afgelopen jaar. In het voorwoord 
wordt een oproep gedaan aan 
het gemeentebestuur voor een 
beter contact. ,,Waardoor wij bij-

voorbeeld onze visie kunnen ge-
ven op invullen en aanpassingen 
van de erfgoednota”, aldus waar-
nemend voorzitter Gerard Veldt. 
Voorzitter Frans Duffhues is 25 
juli 2013 overleden. In het jaar-
boek is een In memoriam opge-
nomen. 
Het jaarboek is te koop in de 
boekhandels. Abonnees ontvan-
gen het jaarboek gratis. Aanmel-
den kan via 0251-657662. 

V.l.n.r.: Jan Boesenkool, Gerard Veldt en Ronald Snijders.

De eerstvolgende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
op zondag 3 november van 12.00 
tot 17.00 uur staat in het teken 
van het 36e Jaarboek. 
Er is dan in De Duynkant op de 

Open dag en Sopit Geversweg een nieuwe expositie 
te bezichtigen over de onderwer-
pen in het nieuwe jaarboek. Het-
boek is te koop voor 15,00 euro. 
Donateur worden kan ook. 
De tentoonstelling ‘Castricumse 
kranten en drukkers’ is tot stand 
gekomen in samenwerking met 

galerie & grafisch atelier Sopit. 
Deze expositie, die van 10 no-
vember tot en met 8 december 
iedere zondag van 13.00 tot 17.00 
uur te zien is aan de Anna Pau-
lownastraat 22, is gebaseerd op 
een artikel over dit onderwerp in 
het nieuwe Jaarboek. 

Gedenken op Westerveld
Driehuis - Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld staat op 
zaterdag 2 november op een bij-
zondere manier stil bij de ge-
denkdag ‘Allerzielen’. Tussen 
17.00 en 19.30 uur is het gedenk-
park sfeervol verlicht en wordt 
op verschillende manieren ge-
legenheid geboden overleden 
dierbaren te gedenken en een 
kaarsje te branden. De band ‘Ve-
nice’ zal deze gedenkavond mu-
zikaal opluisteren. Verschillen-
de muzikanten en koren zorgen 
daarnaast voor passende achter-
grondmuziek. 
Westerveld vindt het belangrijk 
om herinneringen levend te hou-
den en nabestaanden te helpen 
de draad van het leven weer op 
te pakken. Carla Bosua, direc-
teur van Westerveld: ,,Er is een 
toenemende behoefte van men-

sen om hun dierbaren gezamen-
lijk te herdenken. Dat merkten 
wij bijvoorbeeld ook vorig jaar op 
2 november toen er zo’n twee-
duizend mensen naar Wester-
veld kwamen.’’
In het kader van een televisie-
programma van de RKK wordt 
op 2 november vanaf Westerveld 
een live-uitzending verzorgd. Tij-
dens de uitzending (Nederland 
2, 17.45 uur) geven presentato-
ren Wilfred Kemp en Hella van 
der Wijst een indruk van de ma-
nier waarop Nederland Allerzie-
len beleeft. Hella van der Wijst: 
,,Waar je ook staat, op momen-
ten van groot verdriet om een 
geliefde, komt kracht vaak uit de 
kleinste rituelen. Het simpel aan-
steken van een kaarsje is zo’n ri-
tueel. Zo is mijn eigen ervaring 
elk jaar opnieuw met Allerzielen.’’

DEZE WEEK IN DE

(in deze krant)

Puzzel mee
en win 

mooie prijzen!

(in deze krant)(in deze krant)

Plus-Wijzer
Castricum - De politieke par-
tij CKenG heeft een motie inge-
diend waarmee het college de 
opdracht krijgt met Menno Twisk 
de exploitant van het Strand-
vondstenmuseum in gesprek te 
gaan. Doel is om te komen tot 
een oplossing zodat het Strand-
vondstenmuseum behouden kan 
blijven. Twisk ziet zich gedwon-
gen het museum voor passanten 
te sluiten, omdat de bedrijfsvoe-
ring financieel niet haalbaar zou 
zijn. Door woonruimte in het mu-
seum te realiseren, zou dat wel 
het geval zijn, maar daar krijgt 
hij geen toestemming voor. Aan-
vankelijk wilde hij een horeca-
terras bij het museum, maar daar 
protesteerde de buurt tegen. Be-
woning wordt door hen als een 
betere optie gezien. 

Motie CKenG

Vijftig jaar Muziekschool
Heemskerk - Muziekschool 
Heemskerk bestaat vijftig 
jaar. Op 14 oktober 1963 werd 
de akte oprichting Stichting 
Volksmuziekschool Heems-
kerk ondertekend en in de 
eerste week van januari 1964 
startten de muzieklessen op 
de scholen De Zilvermeeuw 
en De Wiekslag met destijds 
153 leerlingen. 

De muziekschool telt inmiddels 
zo’n 1.250 leerlingen. Geduren-
de het cursusjaar 2013/2014 zul-
len enkele grote evenementen in 
het teken staan van dit jubileum, 
zoals de presentatie van alle on-
derdelen van de muziekschool in 
alle zalen van Kasteel Marquette 
op zondag 16 maart, de uitvoe-
ring van ‘De Peacemakers’ van 
Karl Jenkins op vrijdag 28 maart 
in de Laurentiuskerk door een 
negentigkoppig gemengd koor 
en orkest en tot slot een feest in 
en buiten de muziekschool tij-
dens en na de open dag op za-
terdag 16 mei.

Open dag 9 november
In verband met het vijftigja-
rig bestaan is er een extra mo-
gelijkheid om kennis te maken 

met het aanbod en docenten van 
de muziekschool op zaterdag 
9 november van 10.30 tot 12.30 
uur. In gebouw de Nozem op 
de eerste etage wordt popmu-
ziek, waaronder slagwerk, bas-
gitaar, elektrische gitaar, key-
board, improvisatie en zang ge-
presenteerd. Tussen 11.30 en 
11.50 uur is in het slagwerklo-
kaal een workshop ‘bodybeat’ 
met ritme als basis van muziek. 
In het gebouw aan de Kerklaan 
1 kunnen kinderen en volwasse-
nen hun wensen kenbaar maken 
voor zang, kinderkoren, klarinet, 
hobo, dwarsfluit, akoestische gi-
taar, saxofoon, harp, viool, cel-
lo, piano, keyboard, trombone en 
trompet. Er zijn optredens in de 
zaal van dwarsfluit, gitaar en vi-
ool-ensembles.
Vorige week verscheen de nieu-
we cd Hemezonkyrchia 950 jaar. 
Deze is verkrijgbaar via de ad-
ministratie van de muziekschool 
aan de Kerklaan 1 en bij The Spi-
rit of Wine aan de Maerelaan 8 in 
Heemskerk. De inhoud van de cd 
bestrijkt de periode van 1063 tot 
heden en bevat onder meer het 
lied ‘The Kids of this Town’. Kijk 
voor meer informatie op www.
muziekschoolheemskerk.nl.
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Uitgeest - Na maanden van 
voorbereiding is het Thuiszorgte-
am van ViVa! Zorggroep verhuisd 
naar het Medisch Centrum Mo-
lenstraat in Uitgeest. Het pand 
aan de Middelweg werd te klein, 
dus een ruimer kantoorpand was 
noodzakelijk. De contacten met 
de huisarts, apotheek en andere 
disciplines zijn kort en komen op 
deze wijze de zorg alleen maar 
ten goede.
Het Thuiszorgteam biedt zorg 
thuis. Dit kan hulp bij het huis-
houden, verzorging of verple-
ging zijn. Ook ’s nachts. De 
zorg wordt verzorgd door kleine 
teams in de wijk. Zo kent u de 

wijkverpleegkundige van gezicht 
en kent u ook alle medewerkers 
die bij u over de vloer komen. Zij 
kennen uw situatie ook goed. De 
wijkzorgteams bieden hulp en 
begeleiding bij de dagelijkse za-
ken die u zelf niet meer kan. Zo-
als hulp bij het opstaan, naar de 
toilet gaan of het aantrekken van 
steunkousen. 
Maar zij helpen u ook bij me-
disch zaken, zoal het druppe-
len van ogen, het geven van in-
jecties, het verschonen van ver-
band, of het verwisselen van een 
katheter. Alle zorg en verpleging 
is mogelijk, ook als u net uit het 
ziekenhuis komt. 

Het team van Uitgeest heeft er zin in en ziet de toekomst ‘zonnig’ te-
gemoet

Meerjarenbegroting 
positief na ingrepen

Uitgeest - De gemeente Uit-
geest presenteert een sluitende 
begroting voor 2014. De meerja-
renbegroting 2015-2018 laat vol-
gens de huidige ramingen zelfs 
een positief resultaat zien. Zo-
als afgelopen juni bij het vast-
stellen van de Kadernota 2014 
met de gemeenteraad werd af-
gesproken komen er bezuinigin-
gen op de voorzieningen. Daar-
naast wordt de onroerendezaak-
belasting verhoogd. 

Op basis van de in het voor-
jaar gevoerde kerntakendiscus-
sie stelde de gemeenteraad op 
27 juni de Kadernota 2014 vast. 
Deze nota diende als basis voor 
de Programmabegroting 2014, 
die het college nu ter vaststelling 
voorlegt aan de gemeenteraad. 
De begroting voor 2014 is slui-
tend, na mutatie van reserves.
De kadernota was ook de lei-
draad bij het opstellen van de 
Meerjarenraming 2015-2018. 
Om in de jaren na 2014 niet in 

de rode cijfers terecht te komen 
is het onvermijdelijk de subsi-
diëring aan voorzieningen als 
zwembad, bibliotheek en mu-
ziekschool te beëindigen. Ook 
wordt er gesneden in de subsi-
dies aan verenigingen en instel-
lingen alsmede in het wegenon-
derhoud. De onroerendezaak-
belasting wordt in 2014 en 2015 
met tien procent verhoogd en in 
de jaren daarna met vijf procent.

Het college is direct na de zomer 
op verzoek van de gemeenteraad 
in gesprek gegaan met inwoners 
en bedrijven met als doel ruimte 
te bieden aan initiatieven die de 
exploitatie van belangrijke voor-
zieningen kunnen helpen conti-
nueren. Zo wordt er een werk-
groep in het leven geroepen die 
onderzoekt of het mogelijk is om 
een zwemvoorziening voor Uit-
geest in stand te houden, onaf-
hankelijk van subsidiëring door 
de gemeente. Muziekschool Uit-
geest maakte intussen in verzelf-

standigde vorm een doorstart en 
voor de bibliotheek wordt naar-
stig naar oplossingen gezocht. 

Het is overigens nog onduide-
lijk wat de financiële gevolgen 
zullen zijn van de diverse nieu-
we taken die de gemeente van-
uit Rijk en provincie de komende 
jaren krijgt toegeschoven. In het 
licht van de huidige financiële 
positie van de gemeente stelt het 
college dat het daarom noodza-
kelijk is om kritisch te blijven kij-
ken naar zowel de inkomsten als 
de uitgaven. Het college maakt 
zich sterk voor een evenwichti-
ge financiële huishouding: dat 
wil zeggen dat structurele uitga-
ven worden gedekt door structu-
rele middelen.

De begrotingsbehandeling door 
de gemeenteraad vindt plaats op 
donderdag 7 november. De ver-
gadering in de raadzaal is voor 
iedereen toegankelijk en begint 
om 15.00 uur. 

Koe haalt nat pak in 
sloot op de Lagendijk
Uitgeest - De vrijwillige brand-
weer van Uitgeest werd donder-
dagochtend rond half tien ge-
alarmeerd voor een koe te wa-
ter aan de Lagendijk in Uitgeest.
De brandweer is hierop met ge-
paste spoed naar de Lagendijk 
gegaan. Ter plaatse lag er een 
jonge koe in de sloot. De koe 
vond het blijkbaar wel lekker in 
de sloot want ze wilde er niet 
zelfstandig uitkomen. De brand-
weer heeft met behulp van een 

brandweerslang en een touw de 
koe na een half uur uit de sloot 
gekregen.
 
Nadat de koe uit de sloot was 
bleef het touw om de nek van 
de koe zitten, waardoor twee 
brandweerlieden achter de koe 
aanmoesten om het touw te-
rug te krijgen. De brandweer 
kon na drie kwartier weer te-
rug naar de kazerne. (bron: 
www.112uitgeest.nl)

‘Daglicht’ in De Zwaan
Uitgeest - In de film ‘Daglicht’, 
die vrijdag 8 november in bij de 
Zwaan Cultureel te zien is, is Iris 
(Angela Schijf) een jonge ambi-
tieuze advocate en alleenstaan-
de moeder. Haar zoontje Aron 
(Daniel Verbaan) heeft last van 
driftbuien en autistische trek-
jes. Het is een zware dubbelrol, 
want ze moet schipperen tus-
sen het moederschap en die van 
strafpleiter. Haar moeder Ageeth 
(Monique van de Ven ) helpt Iris 
met de opvang van Aron. Wan-
neer Aron een week van school 
wordt geschorst, net terwijl 
Ageeth op vakantie gaat, besluit 
Iris samen met Aron in het huis 
van Ageeth te logeren. Bij oma 
wordt Aron altijd zo lekker rustig 
van het aquarium. Tijdens de va-
kantie van haar moeder stuit Iris 
op een duister familiegeheim. In 
haar onderzoek naar de waar-
heid komt ze nog meer familie-
geheimen tegen.
De film is gebaseerd op het 
gelijknamige boek, waarmee 
schrijfster Marion Pauw in 2008 
definitief doorbrak. Marion Pauw 
won in 2009 voor haar mis-
daadverhaal Daglicht, de Gou-
de Strop. 
Het verhaal van ‘Daglicht’ zit 
goed in elkaar, waardoor je al 
snel de film ingezogen wordt. 
Er hangt een lekker mysterieus 
sfeertje rondom het verleden, 
waarvan al snel duidelijk wordt 
dat er zich een groot aantal 
schimmige zaken hebben voor-
gedaan. De dubieuze rol van een 
rijke familie, een oude advocaat 
die een paniekaanval krijgt wan-
neer hij aan het verleden herin-
nerd wordt en de ijzige houding 
van de moeder van Iris, aan al-

les merk je dat het niet pluis is. 
‘Daglicht’ weet deze sfeer knap 
tot het laatste moment vast te 
houden. Veel van de karakters 
hebben iets onheilspellends over 
zich en vooral Ageeth geeft je 
door haar kilheid bij vlagen een 
ongemakkelijk gevoel. 
Met o.a. Angela Schijf, Fedja van 
Huêt, Matteo van der Grijn, Mo-
nique van de Ven, Daniel Ver-
baan, Thijs Römer, Derek de Lint 
en Victor Löw. Regie: Diederik 
van Rooijen.

Een toegangskaartje kost 5 euro, 
inclusief kopje koffie/thee voor-
afgaande aan de film. Aanvang 
20.15 uur. Kaarten zijn te koop 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest of aan de 
zaal, indien voorradig. Vrienden 
van de Zwaan Cultureel beta-
len 4 euro voor een kaartje. Voor 
meer informatie en andere voor-
stellingen zie www.dezwaancul-
tureel.nl.

Thuiszorg Uitgeest naar 
de Molenstraat

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

Thuis	

--:-- J8D1 - Alliance J8D1  
--:-- JE1 - HIC JE2  
09:00 MD1 - Castricum MD3 
10:30 ME3 - Westerpark ME4 
10:30 ME5 - De Reigers ME8 
10:30 ME6 - Hermes ME2 
10:30 MF2 - Kraaien MF2 
11:45 MC2 - AthenA MC5 
13:15 MC3 - Alkmaar MC7 
14:45 MA2 - Overbos MA4 
16:15 MB1 - HIC MB2 
17:45 MB2 - Strawberries 
MB4

Uit 

--:-- M8D1 - FIT M8D1  
--:-- ME4 - Pinoké ME8  
--:-- MA1 - HV Myra MA1  
09:00 JE2 - Haarlem JE4  
09:30 MF1 - Alkmaar MF1  
10:00 ME2 - Rood-Wit ME3  
10:15 ME1 - Qui Vive ME3  
10:45 JD1 - Qui Vive JD3  
11:45 JC1 - Alliance JC4  
14:15 MC1 - AthenA MC2  
14:30 JB1 - Amsterdam JB5  
17:30 JA1 - HBS JA3  

Zondag	3	november

Thuis
11:00 HA - Terriërs HB
12:45 D1 - WFHC DJ2

Speelschema 
jeugd MHCU
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Op zaterdag 2 november is er 
een Kapladag bij cadeauwin-
kel Klaver Vier in Castricum. 

Dan mag jong en oud komen 
bouwen met de kabouterplank-
jes. En de Kapla producten zijn 
die dag speciaal geprijsd. Klaver 
Vier is te vinden op de Dorps-
straat 45 in Castricum, tegen-
over het Bakkerspleintje.

Castricum - Een lezing over op-
voeding en grenzen stellen vindt 
plaats op 8 november van 20.00 
tot 22.00 uur in de Juliana van 
Stolbergschool. Tijdens de le-
zing worden tips en trucs gege-
ven. Aanmelden voor 1 novem-
ber via info@kindercirkel-castri-
cum.nl. Kijk ook op  www.kinder-
cirkel-castricum.nl voor meer in-
formatie. 

Gratis lezing 
over opvoeden

Castricum - Donderdag 7 no-
vember organiseert de PCOB 
Castricum een bijeenkomst 
waarbij mevrouw Borst van de 
Nederlandse Brandwonden 
Stichting vertelt over de geva-
ren van het oplopen van brand-
wonden. 
Leden en niet-leden zijn welkom 
in de Maranathakerk, aanvang 
14.30 uur. 

Brandwonden

Collectanten 
gezocht 

Limmen - De Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind houdt van 11 tot en met 16 
november haar landelijke collec-
te. Duizenden vrijwilligers gaan 
dan op pad om geld in te zame-
len voor kinderen met een handi-
cap. De stichting zoekt nog hel-
pende handen in Limmen. Voor 
aanmelding of informatie: W. 
Koot, 072-5052490.

Aanstaande zondagmiddag van-
af 14.00 uur geeft Gerry Deur-
loo tips en trucs hoe écht te ko-
ken bij boekhandel Laan in Cas-
tricum. De meeste mensen ken-

nen haar als verkoopster van de 
Natuurwinkel, maar deze zondag 
komt ze haar andere passie de-
len met de klant: het kookboek. 
,,Ik heb een onverzadigbare hon-
ger naar recepten, al lezende 
‘proef’ ik het eten. Ik kan uren 
praten over eten, gelukkig kan ik 
mijn enthousiasme en eeterva-
ringen kwijt in mijn blog http://
gewoonlekkergewoon.blogspot.
nl/2013/01/lekker-lekker.html 
waarmee ik anderen wil aanzet-
ten tot echt koken zonder zakjes 
en pakjes. Ook eventuele voed-
selintoleranties zijn dan geen 
belemmering meer, maar een 
uitdaging.” Iedereen is welkom, 
er zijn lekkere hapjes van Gerry.
 

Beleef een avond Italië in Beverwijk

Chefkok Lorenzo Macchi volg-
de één van de beste koksop-
leidingen in zijn thuisland Italië 
en ging daarna aan de slag bij 
een gerenommeerd restaurant 
in Zwitserland. De afgelopen zes 
jaar werkte hij voor een Italiaans 
restaurant in onze hoofdstad. 
De inmiddels overleden culinair 
journalist Johannes van Dam 
kende het uitzonderlijk hoge cij-
fer 9,5 toe aan Macchi’s kook-
kunsten. ,,Een Italiaanse droom’’, 
oordeelde Van Dam destijds. 
En terecht, want Lorenzo Mac-

chi is niet alleen een zeer be-
gaafd kok, maar beschikt boven-
dien over een fl inke dosis creati-
viteit, waardoor hij telkens weer 
fraaie creaties weet te bedenken 
van sublieme kwaliteit, zodat de 
gasten een ware smaaksensatie 
beleven. Samen met Dominique 
en met de komst van assistent 
Tommaso, door Lorenzo zelf ge-
durende de afgelopen twee jaar 
opgeleid, is de keukenbrigade 
van restaurant Donna Louise ge-
heel compleet.
Het restaurant biedt naast de 

reguliere kaart, die per kwar-
taal volledig wordt vernieuwd 
en gerechten bevat met produc-
ten uit de vier seizoenen, voort-
aan een maandelijks wisselen-
de kaart met de mooiste streek-
gerechten. Lorenzo Macchi se-
lecteert de mooiste gerechten 
uit steeds een andere Italiaanse 
provincie en Mario Delfi no com-
bineert die met de beste wijnen 
uit die streek. Op deze specia-
le kaart staan twee menu’s, één 
voor de liefhebber van vlees en 
één voor de liefhebber van vis. 

Beverwijk - Culinair genieten van het beste dat Italië te bieden heeft? Dat kan gewoon in de 
Begijnenstraat in Beverwijk bij restaurant Donna Louise. Het restaurant staat al jarenlang be-
kend om de hoogstaande kwaliteit in combinatie met een smaakvolle inrichting en een gast-
vrije en persoonlijke ontvangst. Met de vernieuwde keukenbrigade onder leiding van topchef 
Lorenzo Macchi en vier maal per jaar een compleet nieuwe kaart slagen Esmée en Mario De-
fi no erin om hun gasten keer op keer te verbazen en verrassen.

Het aldus samengestelde vier-
gangendiner wordt aangeboden 
voor slechts 32,50 euro per cou-
vert en mag nu al een regelrecht 
succes worden genoemd! Met 
het menu Sinfonia biedt het res-
taurant een vriendelijk geprijsd 
drie-gangendiner met carpac-
cio van de dag, naar keus een 
voortreffelijke pasta of pizza en 
als dessert een heerlijke tiramisu 
voor slechts 23,50 euro. De lief-
de voor het vak en het enthou-
siasme dat Lorenzo toont wan-
neer hij aan het werk is hebben 
de ondernemersgeest van eige-
naren Esmée en Mario Delfi no 
een extra impuls gegeven, die 
verregaande gevolgen zal gaan 
krijgen. Zo zal de entree van 
het restaurant, met de gezellige 
bar, binnenkort een metamorfo-
se ondergaan en maakt de inte-
rieurwinkel naast het restaurant 
medio 2014 plaats voor een ech-
te Italiaanse espresso- en wijn-
bar, waar ‘s morgens een heer-
lijke kop italiaanse koffi e wordt 
geserveerd met een cornet-
to. Daarnaast wordt een lunch-
kaart voorbereid met typisch Ita-
liaanse producten, zoals pani-
ni, buffelmozzarella met parma-
ham en stuzzichini, een proeverij 
van diverse Italiaanse specialitei-
ten. Bovendien zal voor deze es-
presso- en wijnbar een uniek as-
sortiment wijnen rechtstreeks uit 
Italië worden geïmporteerd. Zelf 
ook deze Italiaanse droom erva-
ren? Een reservering kan een-
voudig worden gemaakt via te-
lefoonnummer 0251 222455 of 
door een e-mail aan info@don-
nalouise.nl te sturen. Meer we-
ten of alvast de volledige menu-
kaart bekijken? Dat is op www.
donnalouise.nl mogelijk. Buon 
appetito...!

Samen ontspannen en genieten 
in het Teutoburger Wald

Laat je verwennen in een 
4* Hotel in Wesel

5 dagen in het heerlijke 
Rijndal bij de Lorelei

6 dagen in het Zwarte Woud 
met HP, excursie en meer

Samen genieten van een 
weekendje Düsseldorf

€ 89.-

€ 259.-

€ 60.-

€ 89.-

€ 135.-

Zie 50PlusWijzer

Zie 50PlusWijzer

Zie 50PlusWijzer
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Zie 50PlusWijzer
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Mondhygiëniste aan 
huis; nieuw bij Viva!
Mondhygiëniste H.M. van de 
Kommer van Thuis in Mond-
zorg en de VIVA-Zorggroep 
zijn een samenwerking aan-
gegaan. In plaats van een be-
zoek aan een praktijk, komt 
de mondhygiëniste thuis 
langs voor een mondhygië-
nische behandeling. Iedereen 
is welkom, met of zonder ver-
wijzing van een tandarts. Le-

den van SENZ, de ledenser-
vice van Viva!zorggroep, kun-
nen deze service aan huis 
aanvragen via 088-9958822. 
SENZ-leden krijgen een kor-
ting van tien euro op de voor-
rijkosten. De betaling aan de 
dienstverlener gaat conform 
de NZA-tarieven mondzorg. 
Kijk ook op  www.thuisin-
mondzorg.nl.

Gerry deelt haar passie 
voor kookboeken bij Laan

Kapladag bij 
Klaver Vier
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Uitgeest - Het lijkt tegenstrij-
dig. Een voetbalwedstrijd verlie-
zen en dan toch met opgeheven 
hoofd het veld verlaten. 
Toch was dat precies wat op FC 
Uitgeest afgelopen zondag na 
de wedstrijd tegen koploper JOS 
Watergraafsmeer van toepassing 
was. 
Na een eerste helft waarbij JOS 
liet zien niet voor niets de rang-
lijst aan te voeren door een ver-
diende 0-3 voorsprong te ne-
men, kwam FCU in de tweede 
helft sterk terug. Met goed com-
binatiespel werden de Amster-
dammers flink onder druk ge-
zet. Helaas vergaten de gast-
heren zichzelf hiervoor te belo-
nen en ontbrak soms ook net het 
beetje geluk dat je nodig hebt in 
voetbal. 
Zo bleef een geflatteerde 0-3 op 
het scorebord staan maar mocht 

FC Uitgeest verliest, maar 
‘met opgeheven hoofd’

Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd is Jorn Brouwer. 
Deze eerstejaars senior ken-
de een moeizame start van 
het seizoen. Trainer Ron Bou-
man bleef echter vertrouwen 
houden en dat werd niet be-
schaamd. Jorn verbeterde met 
vandaag een puike wedstrijd 
als voorlopig hoogtepunt en 
een beloning in de vorm van 
Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd. Jorn, van harte 
gefeliciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler

de thuisploeg moed putten uit 
het niveau dat in de tweede helft 
op de grasmat werd gelegd.

Trainer Ron Bouman kon deze 
zondag over dezelfde elf spelers 
beschikken die vorige week wis-
ten te winnen bij OFC. Al in de 
tweede minuut wist Remco van 
Boxtel bijna te profiteren van de 
stevige wind die dwars over het 
veld stond en goed voetbal in de 
weg stond. Zijn door de wind ge-
dragen afstandsschot ging maar 
net over. 
Daarna was het vooral JOS dat 
de weg naar het doel van de te-
genstander wist te vinden. Al in 
de achtste minuut was het raak. 
Een prachtige combinatie op-
gezet door uitblinker Paul Bek-
ker belandde voor de voeten van 
Maurice Renger die beheerst af-
rondde, 0-1. 

In de twintigste minuut was het 
wederom raak. Nadat eerst kee-
per Erik Alders een prachtige 
redding verrichtte op een schot 
van Renger vloog de daarop vol-
gende hoekschop van dezelf-
de Renger zonder door een spe-
ler te zijn aangeraakt in de krui-
sing, 0-2. 
FCU leek van slag en kreeg 
steeds minder vat op het goe-
de spel van JOS. Een treffer kon 
niet uitblijven. In de 37e minuut 
bracht een afgemeten voorzet de 
bal bij Lokken die steenhard in-
kopte, 0-3.

Doordat Sven de Wit als gevolg 
van een blessure moest achter-
blijven in de kleedkamer kwam 
Jeffrey Toebes en schoof Mi-
chael Kristel door naar het mid-
denveld. Samen met de vandaag 
uitstekend spelende Jorn Brou-
wer (die aan het einde van de 
wedstrijd tot Bakkum en Krook-
speler van de wedstrijd be-
noemd zou worden) zorgde hij 
voor meer stabiliteit op het mid-
denveld. FCU zocht en vond de 
weg naar het doel van keeper 
Dijkstra, kreeg kansen maar was 
niet gelukkig in de afwerking. 
Dikke pech was er zelfs in de 
70e minuut toen een schot van 
Ramon den Nijs bijna zeker in de 
touwen leek te verdwijnen maar 
ongelukkigerwijs door Ruud 
Koedijk werd tegengehouden. 
Zo bleef het 0-3 en was eigenlijk 
de grootste teleurstelling dat er 
door de thuisclub helemaal niet 
gescoord was. Eéntje was op zijn 
minst verdiend geweest. Na het 
laatste fluitsignaal van scheids-
rechter Ekelenburg was er dan 
ook geen sprake van ‘hangen-
de koppies’ maar van ‘opgehe-
ven hoofden’. Op naar DEM vol-
gende week. (De Afvallende Bal)

FC Uiteest: Alders, Out, van 
den Helder, Kristel, de Jong, 
de Wit (45e Toebes), den Nijs, 
Brouwer, Koedijk, van Boxtel, 
van der Valk.

Donderdag 31 oktober junioren:
Uitgeest D7-ADO ‘20 D11 18:30

Zaterdag 02 november junioren:
Uitgeest A1-DWS A1 14:45
RODA 23 B1-Uitgeest B1 15:00
Uitgeest B2-Berdos B1 11:00
Uitgeest B3-Limmen B2 14:45
Uitgeest B4-Foresters de B4 14:30
ZOB B4-Uitgeest B5 12:15
Uitgeest MB1-SVA MB2 12:15
Helder Den FC C1-Uitgeest C1 11:30
Uitgeest C2-Berdos C1 11:30
SVW 27 C3-Uitgeest C3 13:15
Vitesse 22 C3-Uitgeest C4 14:30
Limmen C4-Uitgeest C5 14:45
Uitgeest C6-DEM C10 14:45
Pupillen:
Foresters de D2-Uitgeest D1 12:00
Sporting K’nie D2-Uitgeest D2 10:00
Bergen D1-Uitgeest D3 11:00
Victoria O D3-Uitgeest D4 12:45
Uitgeest D5-SVW 27 D7 13:00
Uitgeest D6-AFC 34 D8 13:00
Meervogels 31 D3-Uitgeest D7 10:15
Uitgeest D8-Assendelft D4 13:00
Uitgeest E1-OSV E1 13:00
Uitgeest E2-Alkmaarsche Boys E1 10:15
Westzaan E1-Uitgeest E3 10:00
Wijk aan Zee E2-Uitgeest E4 09:00
HSV E7-Uitgeest E5 09:00
ODIN 59 E6-Uitgeest E6 10:00
Uitgeest E7-Limmen E6 11:30
Uitgeest E8-ADO ‘20 E12 10:15
Zeevogels E5-Uitgeest E9 09:00
Uitgeest F1-HSV F1 09:00
Uitgeest F2-Castricum F2 10:15
Reiger Boys F3-Uitgeest F3 10:00
IJmuiden F1-Uitgeest F4 09:00
Uitgeest F5-AFC 34 F5 09:00

Foresters de F9-Uitgeest F6 09:00
Uitgeest F7-Bloemendaal F7 09:00
Uitgeest F8-Limmen F4 10:15
Limmen F5-Uitgeest F9 11:00
Westzaan F3-Uitgeest F11 09:00
Uitgeest F12-KFC F8 09:00
Foresters de MP2-Uitgeest MP1 08:45
Uitgeest MP2-Wijk aan Zee MP1 09:00
G-team:
Dindua G1-Uitgeest G1 12:00
Uitgeest G2-Zwaagdijk G1 14:30
Meisjes:
Uitgeest MC1-DTS MC1 11:30
Uitgeest MC2-Berdos MC2 10:00
Uitgeest MD1-Kolping Boys MD1 10:45
Uitgeest MD2-Reiger Boys MD1 09:00
Uitgeest ME1-Jong Holland ME1 11:30

Zondag 03 november senioren:
DEM 1-Uitgeest 1 14:00
Spirit’30 2-Uitgeest 2 11:00
Uitgeest 3-Vitesse 22 3 10:30
Zaanlandia 3-Uitgeest 4 12:00
HSV 5-Uitgeest 5 10:00
Hercules Z’dam sc 8-Uitgeest 6 12:00
Vrone 5-Uitgeest 7 12:00
Uitgeest 8-SVW 27 7  12:45
Koedijk 14-Uitgeest 9 14:00
Uitgeest 10-LSVV 8 12:45
ADO ‘20 15-Uitgeest 11  12:15
Uitgeest 12-Zilvermeeuwen 4 10:30
Uitgeest 13-Alcmaria Victrix 6 13:30
Dames:
Uitgeest VR1-Apollo 68 VR1  10:30
Uitgeest VR2-Meervogels 31 VR1  13:30
Junioren:
Kwiek 78 A1-Uitgeest A2 11:30
Uitgeest A3-Vrone A2  13:30
Meisjes:
Uitgeest MA1-HSV MA1 11:00

Uitgeest - Bij Bridgeclub Uit-
geest werd de eerste avond van 
de tweede ronde gespeeld. Het 
veld is door promotie en degra-
datie flink door elkaar gehus-
seld. Voor sommige paren was 
dat schrikken. Moet je in de A-
lijn spelen, dan blijkt dat ze daar, 
ongevraagd, een systeemkaart 
op tafel leggen: een kaart waar 
de standaardafspraken opstaan 
die je met je maat gemaakt hebt; 
De tegenpartij heeft er name-
lijk recht op om precies te weten 
wat die afspraken zijn. Zelf heb 
je die handeling (het neerleggen 
der systeemkaart) nog niet tot 
een standaardhandeling verhe-
ven. Afijn, het bieden begint, en 
je partner geeft een doublet op 
1SA, en je zit na te denken wat 
dat ook alweer betekent, vraagt 
de partner van de SA-bieder: 
‘hebben jullie ook een systeem-
kaart?’ Na een schrikachtige re-
actie en enig zoeken komt er 
dan een verfrommelde systeem-
kaart op tafel, en ook de maat 
heeft een kaart tevoorschijn ge-
toverd. En dan blijken de kaar-
ten te verschillen! ‘Enneh… wel-
ke systeemkaart moet ik nou ge-
loven?’ vraagt de tegenstander, 
enigszins cynisch. Afijn, de bijna 
ongemakkelijke discussie wordt 
met wat vragen afgerond en het 
spelen neemt een aanvang.
Het tegenovergestelde doet zich 
ook voor. Je bent vanuit de A-
lijn gedegradeerd, naar de B-lijn 
dus, en op de eerste tafel leg je 
jouw goedgevulde systeemkaart 
neer en partner doet dat ook. 
Maar de tegenstanders trekken 
een wenkbrauw op, en je ziet ze 
denken: ‘He? Wat is dat?’. En na 

een korte uitleg volgt dan vaak 
de reactie: ‘Oh, maar dat wil ik 
allemaal niet lezen, hoor! We vra-
gen wel als we het niet snappen. 
En jullie alerteren toch?’ Deze 
discussie is niet ongemakkelijk 
maar de tegenpartij doet zichzelf 
wél te kort.
Zo zie je maar dat spelen in de 
B-lijn tóch anders wordt beleefd 
dan spelen in de A-lijn.  Niet dat 
ik het van plan ben, maar het 
zou bijna aardig zijn om nog een 
rondje dóór te degraderen. Dan 
komen we ook aan de weet hoe 
de beleving is in de C-lijn.
En even los van de beleving: in 
alle lijnen geldt dat er wordt ge-
streden om de winst, en dat tot 2 
cijfers achter de komma. Hieron-
der ziet u de gelukkigen van af-
gelopen woensdag. (Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-Eric 
Molenaar 63,19%, 2 Ria Ves-
sies-Carien Willemse  59,72%, 
3 Marléne Heijne-Henk Jonker  
58,33%.
B-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wijte  
61,25%, 2 Henny Kaandorp-Ans 
Verheijde  59,58%, 3 Lia Hendrik-
se-Corrie Nijsen  57,08%.
C-lijn: 1 Toin Graafsma-Henk 
Graafsma  61,81%, 2 Gerda Geu-
kes-Marjan de Gilde  58,33%, 3 
Gré Appelman-Tineke v Sam-
beek  57,99%.
D-lijn: 1 Ineke Pabon-Martin 
Pabon  61,67%, 2 Ger v Andel-
Rob de Neef  58,33%, 3 Tineke 
Ruys-Riny v Wijk  55,83%.
E-lijn: 1 Joop de Beer-Fieneke 
de Beer  60,00%, 2 Riet Jaape-
Petra de Ruyter  58,33%, 3 Wil vd 
Pol-Ank Vd Eng  57,50%.

        Bridgenieuws

Uitgeest - Met Sint Maarten voor de deur mogen kinderen tijdens 
een workshop op zaterdag 2 november in speeltuin Kindervreugd 
een leuke, originele lampion maken van kippengaas. Het leuke is dat 
je hem na 11 november niet eens weg hoeft te gooien, want je kunt 
hem ook als lampenkap gebruiken! De workshop begint om 14.00 
uur in het clubgebouw van de speeltuin. Leden kunnen natuurlijk 
gratis aan deze activiteit mee doen. Aan niet-leden vraagt men een 
kleine bijdrage van 2 euro.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.speeltuinuitgeest.nl of 
stuur een mail naar info@speeltuinuitgeest.nl.
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Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
A. Kerssens, 75 jaar

Geboren
J. Heijmans, zoon van S. Heij-
mans en K. de Klein

Gehuwd
E.E. Bok en P. Arink
H. Kramers en C.T. Zeegers

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.

Klaverjassen
Uitgeest - Maandag 4 novem-
ber is er een klaverjasavond 
in speeltuin Kindervreugd. De 
avond begint om 20.00 uur en 
zoals altijd zijn er leuke prijzen 
te winnen!
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Uitgeest - Het eerste team van 
ttv Uitgeest heeft deze week een 
inhaalwedstrijd en een regulie-
re wedstrijd gespeeld. En dat is 
niet goed bevallen: beide gingen 
kansloos verloren. 

Uitgeest had deze week de kans 
om nog wat te maken van het 
waarschijnlijk verloren jaar in de 
tweede klasse. Door niet-opko-
men moesten de heren ook nog 
knokken tegen de tien opge-
legde strafpunten. Tegen Nieuw 
Vennep hadden Victor Tchernov, 
Patrick Schuddeboom en Henk 
Spoelstra alle vertrouwen er 
iets van te maken, maar aan het 
eind van de avond stond er een 
8-2 verlies op het bord. Alleen 
Spoelstra won een enkelspel en 
de dubbel met Tchernov.
Kort daarna togen de heren naar 
Volendam om tegen Victory 55 
dan maar te gaan uithalen. Daar 
werd de afstraffing nog groter, 
want alleen Victor Tchernov kon 
de eer voor Uitgeest redden. Met 
een 1-9 nederlaag gingen de he-
ren huilend naar huis.
Team 2 had deze week weer het 
meest aan Ruud Pel en Thom 
van Son. Beiden wonnen zeer 

overtuigend hun enkelspelpar-
tijen. Vooral twee wedstrijden 
van Van Son waren het aanzien 
waard, omdat hij tweemaal een 
2-0 achterstand wist weg te wer-
ken. Henk Pel speelde ver bene-
den zijn kunnen, want terwijl hij 
bij de uitwedstrijd driemaal van 
de tegenstanders won, ging hij 
nu twee keer kansloos eraf. 
Het derde team had deze week 
een goeie aan Patrick Rasch, die 
driemaal een tegenstander van 
ASSV het nakijken gaf. Marcel 
Couwenberg deed het iets min-
der goed, maar won toch twee 
mooie potten. Nico Baltus had 
het wat moeilijker, maar kon 
toch de zesde en winnende par-
tij naar zich toetrekken. 

Het laatste team kreeg een ka-
ter te verwerken tegen Rapidity 
11. Was Andre Hermans avond 
aan avond goed voor twee pun-
ten, deze keer moest hij alle ke-
ren bakzeil halen. Billy Fatels 
was daarentegen wel goed voor 
twee punten, maar bleef het dan 
ook bij, toen Nick deVries na al-
leszins leuke partijen steeds on-
deruit ging. Het team staat stijf 
onderaan in haar poule.

     Tafeltennisnieuws

Allerzielenviering 
zaterdag in de r.k. kerk
Uitgeest - De Rafaël groep in 
Uitgeest organiseert samen met 
pastoor Bruno de Allerzielen-
viering op zaterdagavond 2 no-
vember in de R.K. kerk Onze lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de Lan-
gebuurt. 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 Bruno zal dan ook de 
graven 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.

Wereldwinkel Heemskerk 
heeft een webshop!

Regio - Behalve cadeaus ko-
pen in de Wereldwinkel aan 
de Maerelaan 5 in Heemskerk 
kunnen klanten nu ook terecht 
in hun webshop, die onlangs is 
geopend. Het is de enige We-
reldwinkel in de regio met een 
webshop.
Mensen hebben het vaak zo 
druk, dat er weinig tijd overblijft 
om een leuk cadeau te kopen, 
is het idee achter de webshop. 
Soms weten ze helemaal niet 
wat ze moeten kopen, ieder-
een heeft immers alles al. Hoe 
handig is het dan om met één 
druk op de knop vanuit de luie 
stoel toegang te krijgen tot een 
schitterende virtuele winkel. De 
producten zijn onderverdeeld in 
drie categorieën: wonen, koken 
& tafelen en mode.
Waarin onderscheidt Webshop 
Heemskerk zich van andere 
webshops? Van elk product is 
een duidelijke foto te zien met 
omschrijving. Bovendien kan 
de klant precies zien waar het 

artikel wordt gemaakt en door 
wie. 
De gemiddelde levertijd is twee 
tot drie dagen, in het weekend 
wordt er niet geleverd. Zo gauw 
als de bestelling is verzonden 
kan de klant via de Track and 
Trace-service de actuele status 
van zijn bestelling volgen.
De keus in de webshop is 
enorm. De klant kan kiezen 
uit honderden artikelen. De-
ze week is het Fair Trade week. 
Aan consumenten wordt ge-
vraagd om juist in deze week 
een Fair Trade artikel aan te 
schaffen. Met het openen van 
de webshop wordt dat nu wel 
heel gemakkelijk gemaakt!

Natuurlijk wordt iedereen ook 
van harte uitgenodigd om eens 
een kijkje in de ‘echte’ winkel 
aan de Maerelaan 5 te komen 
nemen.
Voor de webshop ga je naar: 
www.wereldwinkelheemskerk.
nl.

Lachworkshop bij de KVB
Uitgeest - Na een uiterst in-
formatieve avond die werd ver-
zorgd door plaatsgenoot Her-
man Rasch, waaraan zeker nog 
een keer een vervolg zal wor-
den gegeven, zal de komende 
avond van de Katholieke Vrou-
wenbeweging weer heel anders 
van aard zijn. Op dinsdag 5 no-
vember zal humorcoach Marleen 
Heeman een lachworkshop ge-
ven. 
Marleen was oorspronkelijke 
creatief therapeut in de kinder-
psychiatrie. Via muziek, spel en 
beweging kon zij kinderen zich 
laten uiten wat ze nog niet in 
woorden kunnen vatten. Sinds 
‘92 is zij voor zichzelf begonnen 
en werkt ze niet alleen meer met 

kinderen maar ook veel met vol-
wassenen. Haar streven is vol-
wassenen via allerlei eenvoudi-
ge spelvormen te leren, zichzelf 
niet zo serieus te nemen. Daar-
bij heeft ze de overtuiging dat 
als je mensen vraagt, of ze meer 
willen lachen, het antwoord ei-
genlijk altijd ja is. Ook probeert 
zij hierdoor beide hersenhelften 
beter met elkaar te laten samen-
werken. Dit kan leiden tot crea-
tieve energie en minder stress. 
Humor en spel is ook een middel 
om on- of moeilijk bespreekbare 
zaken toch over tafel te brengen. 
Een avond om bij te ontspan-
nen, maar ook je voordeel mee 
te doen! De workshop begint om 
20.00 uur.

TV Rossenbacker speelt 
vier komische eenakters
Regio - Op vrijdag 8 en zaterdag 
9 november speelt Toneelvereni-
ging Rossenbacker uit Akersloot 
de vier komische eenakters ‘Uit 
Eten’ van Carl Slotboom. Aan-
vang 20.00 uur in Sport en Cul-
tureel Centrum de Lelie, Rem-
brandtsingel 3 te Akersloot.
Coupe Royal: een man en een 
vrouw die zich via een relatiebu-
reau hebben ingeschreven, ont-
moeten elkaar voor het eerst in 
een restaurant.
Onverwachte ontmoetingen: 
drie echtparen eten in een res-
taurant. Ze kennen elkaar, maar 
kunnen elkaar niet uitstaan. Als 
ze dan tegenover elkaar staan 
blijkt maar weer eens hoe veran-
derlijk de mens is.
Lang zal die leven: Gerrit is ja-
rig en wenst een keer in zijn le-
ven te eten in een sjiek restau-
rant. De familie is niet bepaald 
het slag mensen dat gewend is 

in een sjiek restaurant te ver-
keren. De feestgangers komen 
in opperbeste stemming binnen 
maar de stemming slaat om als 
de buurvrouw van het feestvar-
ken een onthulling doet.
Kip met friet: Op de terugreis 
van hun vakantie besluiten de 
deftige familie de Ruiter en hun 
aanstaande schoonzoon onder-
weg een hapje te gaan eten. Ein-
delijk vinden zij een restaurant 
waar het interieur en de bedie-
ning te wensen over laat. Als dan 
twee Hells Angels noodgedwon-
gen aan hun tafeltje komen zit-
ten is dit het begin van een reeks 
confrontaties.
Kaarten à 7,50 euro zijn telefo-
nisch te bestellen via Bart van 
Vliet: 0251-317457 of Els Tolle-
naar: 0251-313893. Tevens te 
koop bij Veldt’s Toko in Akersloot 
en aan de zaal. Zie ook de web-
site: www.rossenbacker.nl.

Oud papier-actie 
Binnenmeerschool
Uitgeest - Zaterdag 2 november 
is er weer een oud papier-actie 
bij de Binnenmeerschool aan de 
Langebuurt in Uitgeest.
U kunt de kranten, het liefst ge-
bundeld en gewogen, inleveren 
tussen 09.00 en 11.00 uur. Voor 
iedere 10 kilo krijgt u weer een 
stempel op de stempelkaart.

Medewerker 
gemeente 
overleden

Uitgeest - Op 18 oktober is 
overleden ing. Guido Beere-
poot, medewerker afdeling 
Ruimte van de gemeente Uit-
geest. Op de middag van zijn 
crematie (woensdag 23 okto-
ber) was het gemeentehuis 
gesloten voor publiek en hing 
de vlag halfstok.
De heer Beerepoot was een 
zeer gewaardeerde collega. 
Tot zijn taken behoorde onder 
meer het toezicht houden op 
werkzaamheden aan de weg 
en de openbare ruimte. Om 
die reden was hij dan ook een 
‘bekend gezicht’ in Uitgeest.
De heer Beerepoot werd 
slechts vijftig jaar oud. 
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