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Uitgeestse melkveehouder dingt 
mee naar duurzaamheidsprijs

Uitgeest - Op dinsdag 18 no-
vember wordt tijdens het on-
dernemersnetwerkevent IJmond 
Onderneemt voor de twee-
de maal de IJmond Duurzaam 
Award uitgereikt. De genomi-
neerden zijn Melkveehoude-
rij Apeldoorn uit Uitgeest, Ursa 
Paint uit IJmuiden en IJmond Kli-
maatservice, eveneens uit IJmui-
den. De bijeenkomst vindt plaats 
in A9 Studio’s in Uitgeest. Meer 
informatie is te vinden op www.
ijmondonderneemt.nl. Hier kun-
nen ondernemers zich ook aan-
melden. De IJmond Duurzaam 
Award wordt uitgereikt aan het 
bedrijf dat bewust bezig is met 
duurzaam ondernemen door de 
gehele bedrijfsvoering heen. 

Melkveehouderij Apeldoorn is 
een familiebedrijf. De boerderij 
staat al vier generaties lang on-
der leiding van de familie Apel-
doorn. Johan Apeldoorn is ge-
fascineerd door duurzaamheid, 
in de breedste zin van het woord. 
Duurzaam ondernemen komt in 
het bedrijf daarom ook overal te-
rug. Johan Apeldoorn: “Mijn vi-
sie op duurzaamheid is dat het 
een verbetering is van de milieu-
prestatie en omgeving, in com-
binatie met economie.” De aller-
eerste eye-catcher van het be-
drijf zijn de 150 zonnepanelen 
op het dak van de stal. “Zon-
nepanelen zijn een schitteren-
de en betrouwbare techniek. Ze 
maken mijn bedrijf energieneu-
traal. Dat is een prettige gedach-
te. Ik vind het fascinerend dat je, 

zonder dat je er wat voor hoeft te 
doen, energie opwekt.” Maar bij 
Apeldoorn blijft het niet bij zon-
nepanelen alleen. “Ik gebruik ac-
tief de omgeving van mijn boer-
derij. Natuurvriendelijke oevers, 
zuivering van het slootwater via 
rietplantjes, stro onder de voer-
opslag. Ook gebruik ik de warm-

te van de gewonnen melk, om zo 
met warmwater de melkinstalla-
tie te reinigen.” Apeldoorn heeft 
nieuwbouwplannen. Ook dan 
weer houdt hij oog voor duurza-
me maatregelen, zoals een an-
der stalsysteem waarbij gebruik 
wordt gemaakt van biobedding. 
(foto: Monique Teeling)
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
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ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
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Let op:
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum: 18-10-2014 Riv Ba-
telaan, zoon van Simon L. Batel-
aan en Sunie Been. 18-10-2014 
Lucas Xu, geboren te Beverwijk, 
zoon van Yujie Xu en Peishan 
Yang. 22-10-2014 Luíza Wijnan-
da Soledad, dochter van Pau-
lus J. Bijman en Laura de Vries. 
Limmen: 03-10-2014 Vajèn Ize 
Dekker, geboren te Alkmaar, 
dochter van Marcus J.T. Dekker 
en Hendrika C. Brakenhoff (rec-
tificatie). 

Akersloot: 15-10-2014 Claire 
Maria Catharina Woestenburg, 
dochter van  Maria C. Veldt en 
Dennis P. Woestenburg.

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
24-10-2014 Willem J.Schinkel 
en Lisette J.M.Vendel.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
22-10-2014 Joe Esser en Nadi-
ne de Jong.

Overleden
Castricum: 16-10-2014 Andrea 
H.A. Beijersbergen van Hene-
gouwen, weduwe van Antonius 
T. Naber. 17-10-2014 Gerardus 
A. Schermer, gehuwd met Cor-
nelia C.M. van Zilt. 18-10-2014: 
Wilhelmus Molenaar, gehuwd 
met Anna M.M. Schut. 19-10-
2014  Elisabeth G. Vos gehuwd 
met Robert F.M. Bakker. 19-10-
2014 Wilhelmus H. M. Boské, 
gehuwd met Johanna J. C H. van 
den Boom. 22-10-214 Jacoba E. 
Nouwen, weduwe van Leendert 
C. Stolk. 23-10-2014 Fredericus 
J.M. Acquoij. Akersloot: 20-10-
2014 Maria L. Nortier, gehuwd 
met Evert de Leeuw.

Matchen op de beursvloer

Uitgeest - Bij het sluiten van de 
vierde Maatschappelijke Beurs-
vloer op 21 oktober in de A9Stu-
dios kon maar één conclu-
sie worden getrokken: De han-

del voor het welzijn van Regio 
IJmond Noord was een groot 
succes. Dit evenement heeft een 
goede netwerkfunctie en is een 
plaats waar bedrijven, verenigin-

gen en stichtingen elkaar ont-
moeten, om op het gebied van 
maatschappelijk betrokken on-
dernemen, partners van elkaar 
te worden. Het handelen met 

gesloten beurzen levert niet al-
leen voor de deelnemende par-
tijen winst op, maar ook voor de 
samenleving.
De vierde Maatschappelijke 
Beursvloer IJmond Noord heb-
ben maar liefst 173 matches op-
geleverd. Televisiepresentator 
Henny Huisman kroop in de rol 
van spreekstalmeester samen 
met Kamran Ulla en zweepte 
hij partijen op om zoveel moge-
lijk matches voor elkaar te krij-
gen. Deze matches varieerden 
van taarten en diensten zoals fo-
tografie. shows, workshops en 
reclame, tot bijvoorbeeld mon-
tage van airco’s, opslag voor en 
gebruik van goederen en aller-
lei materialen die bedrijven ter 
beschikking stellen zoals over-
bodige computers. Voor voor-
zitter Ineke Edzes was het dub-
bel feest. Zij vierde ook haar 65e 
verjaardag. “Opvallend is dat er 
veel meer gerichte vragen wer-
den gesteld en dat zowel bedrij-
ven en verenigingen als politiek 
goed evenwichtig vertegenwoor-
digd waren!” Aldus Ineke Edzes.
Op de foto van VJPhoto spreek-
stalmeester Henny Huisman 
helpt websitezoeker links aan 
websitebouwer.   

Een logeetje uit Berlijn?
Regio - Pax Kinderhulp zoekt 
ook dit jaar weer gastgezin-
nen die een kind uit Berlijn een 
paar weken vakantieplezier wil-
len aanbieden. Het zijn kinderen 
uit kansarme gezinnen. Ook zo’n 

kind een of meerdere keren per 
jaar een paar weken thuis rust, 
plezier en genegenheid geven?
Vraag dan meer informatie: 
www.paxkinderhulp.nl of bel 
Claudia Prins 072-5052182. 

Limmen - Bij de landelijke huis-
keuring in Nieuwegein heeft 
Wim Krom uit Limmen een twee-
de plaats behaald met zijn zee-
wateraquarium. 

Wim is lid van A.V.C. Vivaria. 

Zilver voor Wim

Halloween in De Bakkerij
Castricum - Zaterdag 1 novem-
ber is het tijd voor de jaarlijkse 
‘Halloween Night’ bij De Bak-
kerij. Vanaf 21.00 uur nemen de 
geesten, heksen en ander duis-
ter gespuis de zaal over. Er staat 

een ‘Scary As Hell’ dj, er is een 
kostuumwedstrijd voor de eng-
ste en/of best verklede griezel 
en als kers op de rotte taart is er 
ook een beangstigende karaoke. 
De entree is gratis. 

Judoka’s door naar N-H 
Kampioenschappen

Castricum - Zondag werd in 
Anna Paulowna de voorronde 
van de Noord-Hollandse Kam-
pioenschappen onder de twaalf 
jaar gehouden. Van Judoclub 
Groefsema deden er twee judo-

ka’s mee, David Bakker en Luuk 
Zijp. Zij werden allebei tweede 
en zijn geplaatst voor de Noord-
Hollandse Kampioenschappen 
die op 16 november in Beverwijk 
gehouden worden. 

Castricum - Op dinsdag 4 no-
vember vanaf 20.00 uur is in de 
Dorpskerk een avond over Ma-
ria in muziek en de beeldende 
kunst. Met medewerking van Li-
anne Pirovano, sopraan, Peter 
Rijs, orgel en piano, Jan Melkert, 
schilderkunst en Carla Bakker, 
gedichten. Opgeven via: www.
rvkcastricum.nl. Entree is vijf eu-
ro. 

Klank en beeld
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Meesterwerk van Haydn
Castricum - Vrijdag 7 november 
verzorgt de Castricumse Orato-
rium Vereniging, met medewer-
king van het Begeleidingsorkest 
voor Noord-Holland, een concert 
van Die Schöpfung van Joseph 
Haydn. De solopartijen worden 
vertolkt door Heleen Koele (so-
praan), Leon van Liere (tenor) 
en Hans de Vries (bas). Het kla-
vecimbel wordt bespeeld door 

Marcello Bussi. De Castricumse 
Oratorium Vereniging is voor de 
gelegenheid uitgebreid met een 
aantal projectleden. Het geheel 
staat onder leiding van dirigent 
Pieter-Jan Olthof.
Het concert vindt plaats in de 
St. Pancratiuskerk. Kaarten ko-
pen kan bij Paul Ferdinandusse 
0251-656673/paul.ferdinandus-
se@ziggo.nl. 

JayJayBluesBand treedt 
op bij Blues in Bakkum
Bakkum - Zondag 2 novem-
ber weer onvervalste blues in ’t 
Mirakel van Bakkum.  Ditmaal 
is het de beurt aan de JayJay-
BluesBand. 
Wegens groot succes bij hun 
vorige optreden heeft eigenaar 
Renato deze bluesband opnieuw 
weten te contracteren. 
De band speelt een mengeling 

van nummers van oude blues-
giganten zoals Muddy Waters 
en Walter Jacobs, gecombineerd 
met nummers van Nina Simo-
ne, Bonnie Raitt en Etta James. 
,,Een band met een geweldig ei-
gen geluid en uitstraling”, aldus 
Renato. Blues in Bakkum begint 
om 15.30 uur en de toegang is 
gratis. 

Emergo laat kinderen hun 
muzikaal talent verkennen
Castricum - De muziekvereniging Emergo biedt een intro-
ductiecursus aan om kinderen kennis te laten maken met 
het instrument bugel/trompet. 

De cursus bestaat uit vier lessen op dinsdagmiddag in november. 
Het instrument wordt in bruikleen aangeboden. Na deze cursus 
wordt samen gekeken naar een mogelijke voortzetting en verde-
re ontwikkeling. 
Dit kan leiden tot meespelen in het opleidingsorkest op korte ter-
mijn. Ook voor slagwerk wordt een kennismakingscursus aange-
boden. Voor meer informatie: 06-27622709. 

Bakkum - Op zaterdag 8 no-
vember van 13.00 tot 17.00 uur 
geeft Claudia Hoogveld de work-
shop ‘Druk je eigen kerstkaart’. 
In haar nieuwe atelier aan de 
rand van het GGZ-terrein bege-
leidt de Castricumse kunstenaar 
belangstellenden bij het maken 
van hun eigen feestkaart. 

Sinds kort heeft Claudia Hoog-
veld een eigen ruimte aan de 
Duinenboschweg 32 in Castri-
cum. Elke maand wil ze mensen 
kennis laten maken met een an-
dere kustzinnige, vaak ambach-
telijke, techniek. 

Denk aan aardewerk beschil-
deren, collages maken, stof be-
drukken maar ook creatief schrij-
ven. De eerste workshopn staat 
in het teken van linosnijden. Op-
gave kan via choogveld@planet.
nl, of telefonisch 0251 659092. 

Workshop 
linosnijden

Speciale avond in My Way
Castricum - De laatste vrijdag 
van de maand is er weer live-
muziek in café My Way en dit 
keer met zanger Mark Fledder-
man. Omdat het ook nog eens 
Halloween is krijgt de bezoeker 
met het beste kostuum de prijs 
van vijftig biertjes gratis. Mark 
Fledderman uit Schagen is graag 
gezien op feesten en festivals 
en hij is druk bezig om zijn der-
de single te maken. My Way is te 
vinden op de Dorpsstraat 87.

www.lijfengezondheid.nl
Dr. Gábor Lenkei:
Cholesterol is niet schadelijk

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Pak van mijn Hart

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
The Hundred Foot Journey

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
The Maze Runner

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
dinsdag 20.00 uur

Gone Girl
zaterdag 16.00 uur

Pijnstillers
vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Dorsvloer vol Confetti
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur   
Het leven volgens Nino

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur   
De Club van Sinterklaas 
en het pratende paard

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur   
Dummie de Mummie

zondag 11.00 uur
Maya de Bij (NL)

zaterdag 13.30 uur   
Boxtrollen (NL) 3D

woensdag 16.00 uur
Boxtrollen (NL) 2D

Programma 30 okt t/m 5 nov 2014

Romantische komedie 
Pak van mijn Hart

Pak van mijn Hart is de feelgood-
film voor de feestdagen. In de ro-
mantische komedie runnen de 
broers Tom en Niek een kleding-
verhuurbedrijf en sinterklaas-
centrale. 
Ze zijn net de voorbereidingen 
voor de feestmaand begonnen, 
als de aantrekkelijke Julia hun 

familiebedrijf binnenloopt met 
een aanbod dat alles verandert. 
Tom en Niek worden door deze 
klus geconfronteerd met de lief-
de, familiekwesties, tradities, za-
ken en vertrouwen. Daardoor 
komt er voor de broers in de 
feestmaand wel heel veel op het 
spel te staan. 

Het leven lacht de achtjarige Ni-
no toe totdat zijn moeder plots 
wegvalt. Vanaf dan gaat Nino to-
taal zijn eigen gang: hij gaat niet 
meer naar school, eet chips als 
ontbijt en slaapt in een tentje in 
de tuin. 
Dit lijkt even leuk, maar zijn va-

Het Leven Volgens Nino
der doet steeds vreemder en zijn 
broer is ‘s nachts op pad. 
Als Nino ontdekt dat hij met die-
ren kan praten, probeert hij sa-
men met zijn beste vriend, het 
grappige en slimme konijn Bob-
by, het gezin weer bijeen te 
brengen.

Uitgeest - in sporthal De Zien 
wordt zondag 2 november een 
grote overdekte rommelmarkt 
gehouden met zo’n 75 kramen. 
De markt is te bezoeken van 
11.30 tot 15.30 uur. Het adres is 
Zienlaan 4.

Rommelmarkt
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Schilderijen op en rond het 
landgoed Duin en Bosch

Bakkum – In De Oude Keuken 
is de laatste twee maanden van 
dit jaar werk te zien van Henk-
Willem Klaassen. Deze Castri-
cummer maakte kleurrijke schil-
derijen van gebouwen en het 
landschap van Duin en Bosch, 
zoals van het kerkje, een laan-
tje, de watertoren. Henk Willem 
Klaassen is werkzaam in de soci-
ale psychiatrie waarover hij ook 
regelmatig artikelen publiceert. 

Daarnaast fotografeert hij al heel 
lang en sinds 1991 schildert hij 
ook. Voor zijn schilderijen ge-
bruikt hij olieverf in voornamelijk 
frisse kleuren. De onderwerpen 
van deze kunstenaar zijn nog-
al divers, zoals vrouwen, koei-
en, zee-strand-duinen en ande-
re landschappen.
De schilderijen van Henk-Willem 
Klaassen zijn tot en met 4 janu-
ari te zien.

Vluchtcode Vlinder
Geschiedenis van Michael en Rina, 

beschreven door Margriet Brandsma
Limmen – Vluchtcode Vlinder 
is een waar verhaal over lief-
de, verraad en mensenhan-
del beschreven door Margriet 
Brandsma, bekend als ver-
slaggever voor het NOS-Jour-
naal. In 1973 probeerde Mi-
chael te vluchten uit de DDR. 
Zijn verloofde Rina uit Cas-
tricum had contact gelegd 
met een mensensmokkelor-
ganisatie die de vlucht wilde 
organiseren. Maar Michael 
werd verraden. Door wie?

Michael Ogertschnig (62) en Ri-
na Zijlstra (59) zijn in 1976 ge-
trouwd en wonen in Limmen. 
,,We hebben elkaar leren ken-
nen in de DDR”, vertelt Rina. 
,,Ik was als kind op bezoek met 
mijn ouders op uitnodiging van 
Michaels ouders. Michaels va-
der was in de oorlog in Bakkum 
gestationeerd in kinderhuis An-
tonius. Mijn opa, Jan Brasser, 
had een boerderij op de Heere-
weg niet ver daarvandaan. Mi-
chaels vader Paul kwam daar ie-
dere dag langs. Hij had een var-
kentje, maar een varken alleen 
wil niet vreten, dus wilde hij een 
varken kopen bij mijn opa. Mijn 
opa stelde voor het varkentje bij 
hem te stallen. Paul kwam re-
gelmatig kijken hoe het ging 
en bracht dan koffie, thee, rum 
of boter mee. Ze raakten min of 
meer bevriend. Hij kwam steeds 
vaker, ook voor de gezelligheid. 
Ook de andere boeren van de 
Heereweg kwamen ‘s avonds er 
bij elkaar en zo leerden ze hem 
allemaal kennen. Ze hadden in 
die tijd allemaal een bijnaam, de 
Stroper, Zeven en Paul was be-
kend als De Spiess. Volgens hen 
was hij een goede Duitser.”
Michaels vader werd overge-
plaatst en uiteindelijk kwam hij 
in Frankrijk terecht. Michael ver-
volgt: ,,Daar kwam hij in krijgs-
gevangenschap en hij mocht 
niet naar zijn familie in Duitsland 

schrijven. Toen schreef hij naar 
de opa van Rina en die stuurde 
zijn brief door naar mijn moeder, 
zodat ze van elkaar wisten dat ze 
nog in leven waren. Dat ging zo 
tot in 1947. Hij werd vrijgelaten 
en mocht naar huis. Hij was de 
familie Brasser dankbaar en be-
loofde dat hij hen ooit persoon-
lijk zou komen bedanken. Het 
briefcontact bleef.” Toen kwam 
het IJzeren Gordijn en kon hij het 
land niet meer verlaten. In 1965 
nodigde hij daarom de familie 
uit om naar de DDR te komen. 
,,Mijn opa was inmiddels overle-
den, mijn oma wilde niet zo ver 
weg”, vertelt Rina. ,,Toen heb-
ben mijn ouders een visum aan-
gevraagd en zijn met ons, mijn 
broer Marcel en ik, op bezoek 
gegaan. Dat werd een jaarlijk-
se traditie.” De liefde tussen Mi-
chael en Rina groeide,
,,Maar de moeilijkheid was de 
DDR. Ik zou mijn vrijheid moe-
ten opgeven om in de DDR te 
wonen, dat wilde Michael niet. 
Hij wilde eerst alles op alles zet-
ten om uit de DDR te vluchten. 
Meerdere ideeën, maar geen 
een deugde of was veilig. Tot 
we een adres van een mensen-
smokkelorganisatie kregen. Toen 
is het grote avontuur dat in het 
boek beschreven wordt, begon-
nen.”
Michael belandde in de gevan-
genis en kwam pas jaren later 
vrij. Als menselijke handelswaar: 
West-Duitsland was bereid de 
DDR te betalen voor zijn vrijheid. 
Michael was geen uitzondering. 
Uit veelal humanitaire overwe-
gingen kocht West-Duitsland 
mensen uit de DDR vrij. De prijs 
liep op naar ruim 95.000 Duitse 
Mark per gevangene. De DDR 
verdiende miljarden aan deze 
mensenhandel. Ook vijfentwin-
tig jaar na de val van de Muur 
hangt nog een geheimzinnige 
waas over de omstreden Frei-
kauf. Michael: ,,Het boek wordt 

uitgegeven ter gelegenheid van 
de val van de Muur 25 jaar gele-
den. Ter herinnering aan de ve-
le vluchtelingen. Het idee is ont-
staan toen de Muur viel in 1989, 
omdat toen de mogelijkheid ont-
stond om de Stasi-akten te kun-
nen inzien. Maar ook omdat toen 
de DDR en de strenge vervol-
ging van mensen die politiek 
anders dachten, op hield te be-
staan. Nu konden we eindelijk 
vertellen wat er eigenlijk des-
tijds met de politieke gevange-
nen gebeurde. Tijdens mijn ge-
vangenschap, in een cel met nog 
27 medegevangenen, hebben 
we elkaar in 1974 beloofd dat wij 
later aan wereld zouden vertel-
len, wat hier allemaal gebeurd is. 
Sterker zelfs, we hebben het el-
kaar plechtig beloofd. Ik heb nu 
eindelijk mijn belofte kunnen in-
lossen.”
Op maandag 3 november wordt 
het eerste exemplaar van Vlucht-
code Vlinder uitgereikt. In de 
Duitse ambassade in Den Haag 
overhandigt Margriet Brands-
ma het eerste exemplaar aan 
de Duitse ambassadeur Franz 
Josef Kremp en Michael en Ri-
na. Op zondag 23 november om 
14.00 uur zal zij Vluchtcode Vlin-
der presenteren bij boekhandel 
Laan, Burgemeester Mooijstraat 
19. Ook het echtpaar uit het 
boek, Michael en Rina Ogert-
schnig, is hierbij aanwezig.

Besparen en verdienen 
met duurzame energie
Castricum - CALorie organi-
seert een centrale inkoopac-
tie, waarbij inwoners van Cas-
tricum tegen uiterst scherpe 
prijs zonnepanelen kunnen 
kopen. 

CALorie, de plaatselijke coöpe-
ratie voor duurzame energie, or-
ganiseert een grote informatie-
avond in het gemeentehuis over 
duurzame energie en besparen 
op de energierekening. Tijdens 
deze avond hoort het publiek 
hoe men als bewoner kan  pro-
fiteren van de centrale inkoop-
actie, waarbij de zonnepanelen 

tegen een uiterst scherpe prijs 
worden aangeboden. Er wordt 
een nieuwe windgenerator ge-
toond die op de nok van het dak 
kan, nauwelijks lawaai maakt en 
samen met zonnepanelen goed 
is voor de hele elektriciteitsbe-
hoefte. 
En een bewoonster vertelt hoe 
zij haar huis heeft aangepast om 
ervoor te zorgen dat de ener-
gienota nul euro werd. Prachti-
ge nieuwe technieken worden 
door lokale bedrijven toe gelicht. 
Op woensdag 19 november om 
20.00 uur in het gemeentehuis 
van Castricum. 

Het huis van Jan Brasser o waar 
het allemaal begon.

www.lijfengezondheid.nl
Albert Sonnevelt:
8 tips om je nog gezonder te voelen!
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Zaterdag 01 november 
Junioren:
Hoogland A1-FC Uitgeest A1 15:00
Westfriezen B1-FC Uitgeest B1 14:30
FC Uitgeest B2-DEM B3 13:30
FC Uitgeest B3-Vrone B2 14:00
Alcmaria V B2-FC Uitgeest B4 14:00
KSV B2-FC Uitgeest B5 14:30
Alliance 22 C1-FC Uitgeest C1 12:30
FC Uitgeest C2-Westzaan C1 11:30
FC Uitgeest C3-WSV 30 C3 14:30
LSVV C5-FC Uitgeest C4 12:45
Sp. Krommenie C5-FC Uitgeest C5 14:00
DSS C5-FC Uitgeest C6 15:00
FC Uitgeest C7-SVA C5 14:30
Meisjes:
DEM MB1-FC Uitgeest MB2 15:45
FC Uitgeest MC1-WSV 30 MC1 11:30
WSV 30 MC3-FC Uitgeest MC2 10:00
Wherevogels De MD1-
FC Uitgeest MD1 10:15
Adelbert St ME2-FC Uitgeest ME1 09:30
Pupillen:
FC Uitgeest D1-SVA D1 10:00
Vitesse 22 D1-FC Uitgeest D2 12:00
FC Uitgeest D3-ODIN 59 D3 12:00
FC Uitgeest D4-
Sporting Krommenie D5 09:00
Castricum D5-FC Uitgeest D5 11:00
FC Uitgeest D6-Duinrand S D1 13:00
FC Uitgeest D7-SVA D6 10:15
FC Uitgeest E1-Volendam (rkav) E1 13:00
Foresters de E4-FC Uitgeest E2 10:00
FC Uitgeest E3-ADO ‘20 E5 10:15
FC Uitgeest E4-HSV E6 10:15
WSV 30 E4-FC Uitgeest E5 13:00
Purmerend E9-FC Uitgeest E6 10:00
FC Uitgeest E7-Castricum E7 11:30

FC Uitgeest E8-Wherevogels De E7 10:15
Wijk aan Zee E3-FC Uitgeest E9 10:15
Egmondia E3-FC Uitgeest E10 09:30
DEM F1FC Uitgeest F1 09:45
FC Uitgeest F2Zeevogels F1 09:00
KFC F2FC Uitgeest F3 08:30
Bloemendaal F2-FC Uitgeest F4 10:30
FC Uitgeest F5-Meervogels 31 F2 09:00
FC Uitgeest F6-Castricum F5 09:00
Castricum F7-FC Uitgeest F7 09:00
FC Uitgeest F8-Fortuna Wormerv. F8 10:15
Kon. HFC F13-FC Uitgeest F9 11:30
DEM F11-FC Uitgeest F10 08:30
FC Uitgeest MP1-Adelbert St MP1G 09:00
FC Uitgeest KB1 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1-Overamstel G1 11:30
Zondag 02 november 
Senioren:
Zilvermeeuwen 1-FC Uitgeest 1 14:00
DCG 2-FC Uitgeest 2  11:00
FC Uitgeest 3-Hellas Sport 2 10:30
KSV 4-FC Uitgeest 4 14:00
FC Uitgeest 5-Vitesse 22 5 10:30
IVV 3-FC Uitgeest 6 12:00
FC Uitgeest 7-VSV 4 10:30
Eendracht’82 7-FC Uitgeest 8 14:30
Kolping Boys 11-FC Uitgeest 9 10:00
FC Uitgeest 10-Alkmaarsche Boys 6 12:45
ADO ‘20 12-FC Uitgeest 11 10:00
ADO ‘20 13-FC Uitgeest 12 12:15
Junioren:
Sporting Krommenie A1-
FC Uitgeest A2 12:00
FC Uitgeest A3-Limmen A2 13:30
Meisjes: 
SVIJ MA1-FC Uitgeest MA1  14:00

Uitgeest - Alsof op deze eer-
ste dag van de wintertijd de len-
te was aangebroken, het uurtje 
extra slaap zorgde voor een por-
tie extra energie en misschien 
het terugzetten van de klok sym-
bolisch was voor terugkeer naar 
de basis namelijk “strijd leveren”.  
Zo voetbalde FC Uitgeest zich 
met speels gemak tegen Fortu-
na Wormerveer uit de zorgen. 
Met een klinkende 6-1 overwin-
ning werd er na de pijnlijke ne-
derlaag tegen Vitesse’22, revan-
che genomen op zichzelf en kan 
er weer omhoog worden geke-
ken op de ranglijst. 

FC Uitgeest startte vandaag zon-
der de inmiddels tijdelijk gestop-
te Michael Kristel, de gebles-
seerde Emiel Sinnige en Sven 
de Wit. Vanaf het eerste moment 
werden “zij” uit Wormerveer af-
gejaagd om vervolgens in hoog 
tempo het doel van keeper Rem-
melzwaal te zoeken. Toch duurde 
het nog tot de 14e minuut voor-
dat de beloning volgde. Daar-
aan gingen een paar krankzin-
nige minuten vooraf. Eerst was 
er een bal tegen de paal van 
Joost de Jong, kreeg FCU di-
rect daarop een penalty die door 
Kick Smit tegen de lat werd ge-
schoten waarna de terugsprin-
gende bal door Lester Half over 
het doel werd gewerkt en direct 
daarop een voorzet van Joost de 
Jong en fraai intikken door Les-

FC Uitgeest herpakt zich

Eindelijk stond hij op. De slaap 
uit de ogen gewreven, scherp, 
alert, intuïtief de juiste keuzes 
makend maar vooral met ple-
zier en bezieling spelend: de 
enige echte Ramon den Nijs. 
Tegen Fortuna was hij met al 
zijn aanwezige klasse een be-
langrijke schakel in de 6-1 
overwinning. Met een Ramon 
in deze vorm kunnen er nog 
mooie dingen gebeuren dit 
seizoen. Zondag in ieder ge-
val bekroond met de verkie-
zing tot Bakkum en Krookspe-
ler van de week. Ramon gefe-
liciteerd. 

Bakkum en 
Krookspeler

ter Half.1-0. Verslaggever en pu-
bliek konden het nauwelijks bij-
benen maar de voorsprong was 
daar. FCU rook bloed en joeg 
verbeten op de tweede treffer. 
Nadat Ramon den Nijs eerst nog 
een fraaie mogelijkheid om zeep 
had geholpen was er dan ein-
delijk dit seizoen “his moment 
of glory”. In de 32e minuut werd 
een splijtende pass over “de he-
le” van Sander van den Helder 
prachtig door hem gecontro-
leerd, zag hij dat doelman Rem-
melzwaal te ver van zijn doel 
stond en besloot tot een volley 
over meer dan dertig meter. Met 
ijzeren precisie viel de bal ach-
ter de graaiende handen van de 
keeper. 2-0. Applaus van de vele 
bezoekers was zijn deel.
Nog voor rust gooide FCU de 
wedstrijd definitief op slot. Weer 
was het Lester Half die na aan-
geven van de goed spelende 
Kick Smit beheerst scoorde.3-0. 
Het was te prijzen dat Fortuna na 
rust niet opgaf en probeerde de 
aansluiting te bewerkstelligen. In 
de 54e minuut werd ook aan die 
illusie een einde gemaakt.  Een 
mooie loopactie van Lester Half 
bracht de bal bij de ijverige Joost 
de Jong die tekende voor 4-0. 
Vijf minuten later was het uitblin-
ker Ramon den Nijs die met een 
prachtige beweging 5-0 op het 
scorebord zette waarna Mijns 
nog iets terugdeed voor Fortu-
na(5-1) en invaller Ruud Koe-

dijk tenslotte de eindstand op 
6-1 bracht. Trainer Ron Bouman 
en zijn staf, maar vooral natuur-
lijk de spelers, verdienen lof voor 
de instelling en de wijze van spe-
len vandaag. Keep on the good 
work en wordt volgende week 
vervolgd bij Zilvermeeuwen zou 
je zeggen. (De Afvallende Bal)
FC Uitgeest: Davidson, Out, Ide-
ma, van den Helder, Haan, Tho-
mas Sinnige, Brouwer (79e Ol-
gers), de Jong, den Nijs, Smit 
(82e Koedijk), Half (72e van Ros-
sum). 

Uitgeest - De Uitgeester ta-
feltennisteams hebben deze 
week een wisselend beeld la-
ten zien in de resultaten.Maar 
per saldo was het saldo posi-
tief: drie van de vijf wedstrij-
den werden gewonnen.
Het eerste team moest aantre-
den tegen Victory 5 in Weesp. 
Henk Spoelstra, Patrick Schud-
deboom en Victor Tchernov had-
den daar een zware avond, maar 
het resultaat mocht er toch zijn: 
een 7-3 eindstand nadat alle Uit-
geesters twee enkelspellen en 
de dubbel wonnen. Maar liefst 
zes vijfgamers en vier vier-ga-
mers stonden tegen twaalf uur 
op het wedstrijdformulier!
Team 2 maakte eigenlijk eenzelf-
de avond mee, ware het niet dat 
dit team met 7-3 verloor. Ging 
de uitwedstrijd tegen de Purme-
renders al met 6-4 verloren, de-
ze keer werd het dus iets erger. 
Ruud Pel had de avond van zijn 
leven met twee net-aan over-
winningen, terwijl de derde par-
tij maar net in vijf games verlo-
ren ging. Patrick Rasch kon on-
danks prachtig spel net niet tot 
winst komen, maar Rene van Bu-

ren wist nog net zijn tweede par-
tij te winnen.
Uitgeest 3 behaalde tegen Flits 
uit Zaandam een dikverdiende 
7-3 winst. Billy Fatels en Henk 
Pel zorgden feitelijk voor deze 
overwinning, want Marcel Cou-
wenberg kon het alle keren niet 
bolwerken tegen de (met on-
deugdelijk materiaal) spelende 
tegenstanders.
Het vierde team speelde deze 
week twee wedstrijden. De eer-
ste tegen MEO 3werd met maar 
liefst met 9-1 gewonnen, waar-
bij invaller Roger Schuddeboom 
zijn eerste tegenstander moest 
feliciteren. Nick de Vries en Jel-
le van Werkhoven hadden be-
trekkelijk weinig moeite met het 
spel van de tegenstanders. In de 
tweede wedstrijdenreeks (tegen 
Nootwheer 21) ging het hele-
maal fout. Jelle van Werkhoven 
won zijn openingswedstrijd nog 
met overmacht, maar bij dit punt 
en de dubbelwinst bleef het. Eu-
genie Rasch en Nick de Vries 
konden tegen de Purmerenders 
geen vuist maken, waarbij laatst-
genoemde zelfs zijn laatste partij 
opgaf zonder te spelen. 

     Tafeltennisnieuws

FC Uitgeest ME1 
wint spannende derby
Uitgeest - Zaterdag stond bij 
FC Uitgeest ME1 de derby te-
gen Meervogels ME1 op het 
programma. De meiden van Uit-
geest waren vol overtuiging om 
ook hun vijfde competitiewed-
strijd in winst om te zetten om 
zo de koppositie vast te houden, 
maar Meervogels was geenszins 
van plan om zich weerloos naar 
de slachtbank te laten leiden. In 
de eerste helft ontstond dan ook 
een spannend duel waarin Uit-
geest een licht overwicht had, 
maar waarin achterin soms al-

le zeilen bijgezet moesten wor-
den om Meervogels van het doel 
weg te houden. Maar de achter-
hoede met vaste waarden San-
ne, Lara en Gwen is een inmid-
dels een solide machine waar de 
meeste spitsen zich op stuk lo-
pen. En anders was er altijd nog 
Femke, die met prachtige red-
dingen haar doel schoon hield. 
Het middenveld met Suze, De-
wi, Lieve en Elin combineerde 
er lustig op los en voorin waren 
Sterre en Danielle stoorzenders 
voor de verdediging. Nadat Uit-

geest al meerdere kansen had 
gehad wist Dewi uiteindelijk met 
een prachtig schot hoog in het 
doel voor de 1-0 te zorgen. Hier-
na volgden meer kansen maar 
uiteindelijk viel de gelijkmaker 
ongelukkig aan de andere kant. 
In de rust wisselden Femke en 
Lieve van keeperstenue en na 
wat tactische aanwijzingen gin-
gen de meiden van Uitgeest vol 
goede moed de 2e helft in.
Meervogels werd direct terug-
gedrongen op eigen helft en de 
bedoelingen van Uitgeest waren 
duidelijk, deze wedstrijd ging ge-
wonnen worden. Dit resulteerde 
al snel in een hattrick door Fem-
ke die met mooie acties en goe-
de schoten een ware plaag was 
voor de verdediging van de mei-
den uit Akersloot en zo de 2-1, 
3-1 en 4-1 aantekende. De-
wi die het op links op haar heu-
pen had wist met haar tweede 
goal voor de 5-1 te zorgen. Pun-
ten in de tas… maar daar dacht 
Meervogels anders over. Nadat 
Lieve met een mooie redding al 
een doelpunt had weten te voor-
komen wist Meervogels toch te 
scoren, 5-2. Femke wist met haar 
4e goal (in 1 helft!) aan alle on-
zekerheid een eind te maken, 
6-2. Dit was tevens de eindstand. 
Uitgeest ME1 blijft aan kop, maar 
er zijn een paar teams die ze op 
de hielen zitten. Het belooft een 
mooie, spannende 2e helft van 
de competitie te worden. 
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Startersdag ‘Start met onderne-
men’ op 1 november
Als startende ondernemer wilt u snel aan de slag. Maar wel op een doordachte
manier. De Rabobank helpt u met handige hulpmiddelen en de producten om
uw eigen bedrijf te starten. Zo start u met een voorsprong.
Bezoek de Rabobankstand op de Startersdag 'Start met ondernemen' op 1 november. 
Onze adviseurs staan graag voor u klaar!
Kijk voor meer informatie op www.startmetondernemen.nu

Speciaal voor alle jonge AZ-fans hebben we de Rabo AZ Rekening. 
Want ook Rabobank is fan van AZ. Daarom kan iedereen tot en met 
17 jaar een Rabo AZ Rekening openen bij de Rabobank. Als u een re-
kening voor uw kind opent, ontvangt hij of zij een unieke voetbal met 
daarop de handtekeningen van AZ-spelers en trainers, een afschriften-
mapje én een speciale pashouder van AZ.
Meer info? www.raboazrekening.nl

Rabo AZ rekening

Voor alle jonge AZ-fans

Colofon
Rabobank IJmond

(023) 513 35 00
info@ijmond.rabobank.nl 
www.rabobank.nl/ijmond

facebook.com/RaboIJmond

twitter.com/RaboIJmond

Verzeker alleen de essentie en spaar zelf voor de rest

Denk na! Zorg verzekeren 
kan anders
November is de tijd waarin alle Nederlanders weer kunnen switchen van zorgver-
zekeraar. Voor veel mensen is zorg inmiddels de grootste kostenpost na de hypo-
theek. Interpolis vindt dat zorgverzekeren anders kan. De visie van Interpolis is 
dat u alleen moet verzekeren wat u zelf niet kunt betalen. Zo zorgen we er samen 
voor dat uw zorgverzekering betaalbaar is en blijft.
Wilt u weten welke verzekering bij u past? Doe de Zorgkeuzehulp op 
Rabobank.nl/zorgverzekering en weet welke verzekering het beste bij u past.

Activiteiten en evenementen
1 november Start met Ondernemen 2014 – 
  Hoofdkantoor Holland Media Communicatie  Alkmaar
17 november Workshop Rabo Internetbankieren – IJmuiden
18 november IJmond Onderneemt! Award – Bobs Party & Events Uitgeest
1 december Workshop Rabo Internetbankieren – Heemskerk

De Rabo Wallet
Je portemonnee in je mobiel

Binnenkort kunt u 
met de Rabo Wallet 
uw mobiele telefoon 
als portemonnee ge-
bruiken. De smartp-
hone app met daarin 
onder meer een 
mobiele bankpas is 
een belangrijke stap 
naar een portemon-
neeloze toekomst.
Stelt u zich eens voor 
U staat bij de kassa 

en rekent af door slechts uw telefoon tegen de betaalautomaat te houden. Het 
bedrag wordt meteen van uw eigen betaalrekening afgeschreven. Even snel uw 
saldo checken? Ook dat is mogelijk. En geen gezoek meer naar klantenkaarten, 
want die zitten allemaal in de Rabo Wallet. Mooie aanbieding gezien? U slaat ze 
eenvoudig op. En als u dat wilt, ontvangt u ook de laatste aanbiedingen van uw 
favoriete winkel.

Met de Rabo Wallet heeft u de toekomst van betalen in handen. Binnenkort komt 
de Rabo Wallet beschikbaar. In eerste instantie alleen voor smartphones van het 
type Samsung Galaxy S4 (OS versie 4.3 of hoger) of de Samsung Galaxy Note 
3 (vanaf OS versie 4.4). In de toekomst is de app ook beschikbaar voor andere 
smartphones. 
Maak alvast kennis met de Rabo Wallet. Kijk op www.rabobank.nl/rabowallet

Is jouw school al ingeschreven 
voor de Rabo AZ Voetbaltoer?
De inschrijving voor de 
Rabo AZ Voetbaltoer is in 
volle gang. Zorg dat jouw 
school ook mee doet en 
maak kans op een voetbal-
clinic georganiseerd door 
Rabobank en AZ!
AZ en de Rabobank zijn zich 
bewust van hun maat-
schappelijke positie en voelen zich nauw betrokken bij de regio. Daarom bieden 
wij de groepen 7 en 8 van basisscholen uit Noord-Holland een onderwijspakket 
aan. Wat bieden wij precies? Kijk voor meer informatie op www.raboazvoetbal-
toer.nl
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Vissen in de stad
Castricum - De hengelsport-
vereniging Castricum en Lim-
men organiseerde vorige week 
zondag samen een jeugd cursus 
‘streetfishing’. Streeffishing is het 
vissen in een stadse omgeving 
en specifiek gericht op baars 
en snoekbaars. Op vrijdagavond 
werd eerst in een theorieles uit-
gelegd wat het inhoud, hoe de 
vislijnen te knopen en welke 
technieken er bij komen kijken. 
Op zondag werd er in de praktijk 

gevist in Amsterdam. Omdat de 
theorieavond zo goed beviel, wil-
den naast de elf jonge deelne-
mers ook de vaders mee. Totaal 
negentien deelnemers, vertrok-
ken naar Amsterdam. Er werd 
gevist bij het NDSM-terrein op 
de kades, steigers en tussen de 
aangemeerde schepen. Daar-
na naar de Oude Houthaven met 
de pont. Uiteindelijk werden er 
twintig baarzen en tien snoek-
baarzen gevangen.

Door de Egmonden
Castricum - Op zaterdag 1 en zondag 2 november organi-
seert wandelvereniging Beweeg Mee herfstwandelingen in het 
PWN-gebied van de Egmonden en Castricum. Vanuit sport-
hal de Watertoren wandelen de deelnemers door de bossen en 
duinen tussen Egmond aan Zee, Egmond aan de Hoef, Egmond 
Binnen, Bakkum, Castricum en Wijk aan Zee. Het adres is Wa-
tertorenweg 36 in Egmond aan Zee.
Er zijn vijf wandelroutes. De 35 km start om 8.00 uur. De 25 km 
om 9.00 uur. De 20 km om 9.30 uur. De 15 km om 10.00 uur 
en de 10 km tussen 10.30 en 13.00 uur. Het finishbureau sluit 
om 17.00 uur. Men kan zich aanmelden via www.inschrijven.nl 
en meer informatie vinden op  www.sportwandelschool.nl, tel: 
0229-239447.

De Vredeburgers succesvol
Limmen - Het gemengd koor De 
Vredeburgers heeft zondag 19 
oktober een bijzonder geslaagd 
concert gegeven. Het publiek 
heeft genoten van koor en solis-
ten die in een gezamenlijke uit-
voering een selectie uit de ope-
ra Orfeo ed Euridice van Chr. W. 
von Gluck ten gehore brachten. 
Na de pauze werd het accent 
meer op bekende religieuze mu-
ziek gelegd. Solistische mede-

werking werd verleend door Lai-
la Cathleen Neuman, sopraan en 
Jean-Sébastien Beauvais, alt. In 
hun vocale verrichtingen werden 
koor en solisten op uitsteken-
de wijze begeleid door Annelies 
Koomen op de vleugel en een 
strijkerensemble. De algehele lei-
ding was in de vertrouwde han-
den van dirigent Gerard Leegwa-
ter. Een daverend applaus viel de 
uitvoerenden ten deel. 

Limmen - Op vrijdag 24 okto-
ber speelde het eerste zestal 
van schaakvereniging Vredeburg 
de eerste bondswedstrijd van 
het schaakseizoen. Tegenstan-
der was MSC 2 uit Den Helder. 
Op dezelfde avond werd de vier-
de ronde van de interne compe-
titie gespeeld. Vredeburg 1 miste 
kopman Bob Stolp, maar Harold 
Ebels toonde zich een waardi-
ge vervanger op het eerste bord. 
Met een mooie aanval over de f-
lijn veroverde hij met zwart het 
eerste punt. Sandra en Bert Hol-
lander en Jos Admiraal noteer-
den degelijke remises, terwijl Ed 
Stolp met een briljante torenzet 
een paard en daarmee de par-
tij won. Niels Hageman tenslot-

Overtuigende start Vredeburg
te verleidde zijn tegenstander tot 
een onverantwoord paardoffer 
en profiteerde met onmiddellij-
ke damewinst. Met de eindstand 
van 4,5-1,5, mocht Vredeburg 
spreken van een overtuigende 
zege. In de interne competitie 
zorgde Chiel Pepping voor een 
bescheiden stunt door een remi-
se af te dwingen tegen de ster-
ke Jaap Limmen. Robin Rom-
mel had het zwaar tegen Har-
ry Levering, maar Rommel kon 
het initiatief overnemen en als-
nog de partij in zijn voordeel be-
slissen. Gertjan Hafkamp en Bar-
ry Blekemolen toverden een wa-
re schaakthriller op het bord, 
waarbij Blekemolen een Houdi-
ni-act opvoerde door in opper-

ste tijdnood een verloren stel-
ling te doen kantelen en alsnog 
te winnen. Na een matige ope-
ning stond Adri Beentjes binnen 
no-time een stuk achter tegen 
Hidde Ebels, die vervolgens geen 
fout maakte en vlot won. Remi 
Aafjes verkeek zich lelijk op de 
geslepen Piet van der Heijdt en 
werd afgestraft voor zijn licht-
zinnige spel in de opening. Ed 
van Duin mopperde na zijn ne-
derlaag tegen Nico Pepping dat 
hij het weggegeven had, maar 
een en ander was wel degelijk 
ook de verdienste van de goed 
spelende Pepping. Jeroen Teb-
bens blijft het prima doen: met 
goed positioneel spel versloeg 
hij Marcel Wester. Komende vrij-
dag speelt Vredeburg 2 de eerste 
bondswedstrijd.

Akersloot - Woensdag 5 novem-
ber is er weer een doordeweek-
se wandeling van Amak waarbij 
iedereen welkom is. De wande-

Met Amak mee

Castricum - Amper twintig 
beurten had Jörgen Bolten no-
dig bij biljartvereniging Wik om 
zijn 52 caramboles te vergaren. 
Met maar een poedel versloeg 
hij Peter Vos. 
Cor Stroet versloeg Ferry van 
Gennip in 26 beurten. Piet van 
Leur boekte een nuttige over-
winning op Gert Lute, die maar 
niet in zijn spel kon komen. 

De wedstrijd tussen Hein Kitsz 
en Kees Baars kende een gril-
lig verloop. Kees kon als win-
naar de tafel verlaten, met te-
vens de hoogste score van de 
avond; twintig caramboles en 
vier winstpunten rijker. Stand is 
na acht gespeelde partijen: 1. 
Cor Stroet, 2. Piet Zonneveld en 
3 Jörgen Bolten.

Uitstekende 
overwinning 

Henk Verdonk 
op het podium
Akersloot - Henk Verdonk ju-
nior heeft donderdagavond 
op een wel heel bijzondere 
manier de winst gegrepen in 
de achtste rit in de strijd om 
de mountainbikecup. 

Direct na de start gingen Henk 
Louwe en Peter Langevoort sa-
men op avontuur. In snel tem-
po bouwde Langevoort zijn voor-
sprong uit. Tot ruim halfkoers 
zag het er nog naar uit, dat Lan-
gevoort de strijd op het parcours 
van sportcomplex de Cloppen-
burgh naar zijn hand ging zetten. 

Maar de oprukkende Henk Ver-
donk junior zette Langevoort zo 
onder druk, dat deze totaal ka-
pot op bijna driekwart van de 
wedstrijd uitstapte en niet meer 
de kracht had zijn tweede plaats 
te verdedigen. De rustig gestar-
te Henk Jan Verdonk senior reed 
een degelijke wedstrijd en slaag-
de er zelfs in Henk Louwe te 
achterhalen, omdat die wegens 
pech even van de fiets moest. 
Derde werd Henk Louwe.

Wandelen door de herfst
Regio - Er is van alles te bele-
ven tijdens de IVN-natuurwan-
deling op zondag 2 november. 
Die begint om 11.00 uur bij het 
PWN-informatiebord op het par-
keerterrein aan het Nachtega-
lenpad aan de noordkant van 

Egmond aan den Hoef. De wan-
deling gaat afhankelijk van het 
weer door het open duin, of 
deels langs de binnenduinrand 
en duurt ongeveer twee uur. Een 
donatie wordt op prijs gesteld. 
Foto: Paul ten Have.

Taalondersteuning is 
van groot belang

Castricum - Taalondersteu-
ning is van groot belang, daar-
om zetten vrijwilligers van Sa-
menSpraak en het Voorleespro-
ject zich in voor anderstaligen 
en kinderen met een taalachter-
stand. 
Het taalniveau en de participa-
tie van anderstaligen nemen toe 
en het zelfvertrouwen wordt gro-
ter. Het Voorleesproject is op-
gezet omdat is gebleken dat le-
zen bij veel kinderen onder de 
maat is. SamenSpraak Castri-
cum brengt Nederlanders en an-
derstaligen bij elkaar om de Ne-

derlandse taal en cultuur te de-
len. Tijdstip, locatie en frequen-
tie van de ondersteuning worden 
door de begeleider en de deel-
nemer onderling geregeld. Over 
het algemeen vindt het contact 
één keer per week plaats, met 
een duur van een á twee uur per 
keer. Wie gebruik wil maken van 
de taalondersteuning of zich wil 
inzetten als vrijwilliger voor het 
voorleesproject of SamenSpraak, 
kan voor meer informatie terecht 
bij Welzijn Castricum, tel. 025 
–656562,  t.moll@welzijncastri-
cum.nl. 

ling is een verrassing en brengt 
de deelnemers op de prachtigste 
plekjes in Noord Holland. 

Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt, Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg in Akersloot.
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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 
0251-312161. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
november

Maandag 3, 10, 17, 24:
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 3 en 17:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
Maandag 10:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 4, 11, 18, 25:
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 4 en 18:
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 11 en 25:
09.30-12.00 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)

Woensdag 5, 12, 19, 26:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl. : 310370
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
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.: 0251-313401
Woensdag 5:
Stedenwandeling Amers-
foort: vertrek station: 9.26 uur.
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf: 13.30 
uur.
Woensdag 12 en 26:
09.30-11.30 uur: ZW: hand-
werken

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.
Woensdag 19:
14.00-16.30 uur: ZW: filmmid-
dag.

Donderdag 6, 13, 20, 27:
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 
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 6 en 20:
09.30-11.30 uur: ZW: quilten
Donderdag 13 en 27:
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
Donderdag 13:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
15.30-18.30 uur: ZW: snert-
party, zaal open om 15.00 uur.
Donderdag 20:
09.30-11.30 uur: ZW: work-
shop adresetiketten maken
Donderdag 27:
09.30-11.30 uur: ZW: work-
shop computeronderhoud

Vrijdag 7, 14, 21, 28:
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 zin-
gende Zwanen’ (ANBO)
13.30-16.00 uur: ZW: bridge 

Zaterdag 1, 8, 15, 22, 29:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

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 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw C. van Megen en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020, e-mail: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op de web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Meerjarenbegroting positief
Uitgeest - Het college presenteert de gemeenteraad van Uitgeest een sluitende programma-
begroting voor 2015. De meerjarenbegroting 2016-2019 laat een positief resultaat zien. De 
opbrengst van de ozb wordt verhoogd met 10 procent, zoals in juni 2013 afgesproken bij het 
vaststellen van de Kadernota 2014. De tarieven afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht gaan 
daarentegen niet omhoog. De gemeenteraad behandelt de begrotingsplannen tijdens een 
openbare zitting op donderdag 6 november.

Het college geeft in de aanbie-
dingsbrief bij de begroting aan 
dat het koersvast zal zijn in de 
uitwerking en uitvoering van de 
nieuwe begroting, maar maakt 
daarbij wel een kanttekening. 
Gezien de dynamische ontwik-
kelingen die Uitgeest doormaakt, 
ligt het in de lijn van de verwach-
ting dat de ambities en de bijbe-
horende financiële planning nog 
zullen worden bijgesteld. Zo is 
er bijvoorbeeld nog steeds geen 
duidelijk zicht op de financië-
le gevolgen van de decentralisa-
ties. Het Rijk hevelt immers ta-
ken over naar de gemeenten en 
zal tegelijk een korting doorvoe-
ren op de budgetten die daarbij 
horen. Hoe hoog die kortingen 
zijn en hoe die gaan uitpakken is 
nog niet bekend.
Een andere ontwikkeling van be-

lang is de keuze die de gemeen-
teraden van Castricum, Uitgeest, 
Bergen en Heiloo gaan maken 
voor de vorm die de toekomstige 
samenwerking tussen de BUCH-
gemeenten krijgt. De invulling 
daarvan en het beheerst afbou-
wen van de samenwerking bin-
nen de IJmond en Zuid-Kenne-
merland zal de komende jaren 
gevolgen hebben aan zowel aan 
de uitgaven- als inkomstenkant 
van de programmabegroting en 
meerjarenbegroting.    
Het college blijft derhalve kri-
tisch kijken naar zowel de in-
komsten als de uitgaven van de 
gemeente Uitgeest. Het college 
maakt zich sterk voor een even-
wichtige financiële huishouding: 
dat wil zeggen dat structure-
le uitgaven worden gedekt door 
structurele middelen.

Ondanks de krappe manoeu-
vreerruimte heeft het college 
toch kans gezien om een aan-
tal voornemens uit het College-
werkprogramma 2014-2018 in 
de nieuwe begroting te verwer-
ken. 
Zo wordt er voor 2015 geld vrij-
gemaakt voor groot onderhoud 
aan wegen en bruggen, een in-
haalslag onderhoud gebouwen, 
het opstellen van een nieuwe 
structuurvisie, verkeersplan en 
visie Cultureel en Toeristisch Uit-
geest en voor diverse beleids-
plannen.    

De begrotingsbehandeling door 
de gemeenteraad vindt plaats op 
donderdag 6 november. De ver-
gadering in de raadzaal is voor 
iedereen toegankelijk en begint 
om 15.00 uur. 

In extra raadsvergadering
Naam nieuwe burgemeester 
wordt bekendgemaakt
Uitgeest - Op donderdag 30 ok-
tober vindt een extra openba-
re raadsvergadering plaats. Die 
wordt gehouden in de raadzaal 
en begint om 21.45 uur (afwij-
kend tijdstip!). De agenda kent 
één onderwerp: de openbaar-
making van de naam van de per-
soon die door de gemeenteraad 
wordt voorgedragen als burge-

meester van Uitgeest, ter opvol-
ging van waarnemend burge-
meester Theo van Eijk. 

Met de officiële benoeming is 
daarna nog zes tot acht weken 
gemoeid. De installatie als bur-
gemeester van Uitgeest kan dan 
waarschijnlijk half januari zijn 
beslag krijgen.

Logés in hertenkamp
Uitgeest - Het hertenpark in Uit-
geest heeft logés gekregen voor 
de winterperiode. De dieren ko-
men van Camping Bakkum waar 

ze anders de hele winter alleen 
zouden staan. Het grootste dier 
is een Alpaca, een mannetje met 
een bijzondere staart. Verder lo-

Filmmiddag 
van de S.U.S.

Uitgeest - De maandelijkse 
filmmiddag van de S.U,S. is op 
woensdag 19 november. De-
ze keer een komedie. Kom naar 
deze gezellige middagen. U kunt 
een filmboekje inkijken bij de 
S.U.S. met de films die gedraaid 
worden. De filmmiddag in de-
cember is op 10 december. 
Zaal open om 13.45 uur. Aan-
vang 14.00 uur. Kosten 2,50 in-
clusief koffie/thee en cake.
Meer informatie: 0251-319020 of 
mailen: s.u.s@inter.nl.net.

pen er als gast een zestal geiten 
en twee schapen. Stichting Her-
tenpark Uitgeest hoopt dat be-
zoekers hier veel plezier aan be-
leven. Brood en groenten lusten 
ze graag, maar donaties zijn ook 
welkom. (foto: Monique Teeling)
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op de Langebuurt 55 is gevestigd Bakkerij Putter. De bakkerij bestaat al sinds 1855 en is 
tevens hofleverancier. Het beeld dat in me op kwam bij het passeren van de winkel op de vroege och-
tend.........ja, dit heeft veel weg van Anton Pieck. Binnen werd hard gewerkt om de klanten weer super 
vers brood te kunnen leveren. En niet alleen vers, ook super gezond, uiteraard behoort spelt brood ook 
tot de soorten die op dit tijdstip in de over liggen. Foto en tekst: Ger Bus

Pleidooi bewonders De 
Kleis tegen opstelterrein
Uitgeest - Bij monde van Peter 
van de Weijde maakte Bewon-
dersgroep de Kleis vorige week 
tijdens de gemeenteraadsverga-
dering gebruik van het spreek-
recht om een pleidooi te houden 
tegen de komst van een opstel-
terrein van treinen bij Uitgeest. 
Volgens de bewonersgroep 
wordt het steeds duidelijker dat 
proRail voor Uitgeest zal kiezen 
omdat ook veel weerstand is te-
gen andere opties in de IJmond 
en dit voor ProRail de meest voor 
de hand liggende plek is.
‘‘Er woont daar volgens Prorail 
geen mens, de weidevogels zit-
ten er niet, het is eenvoudig aan 
te leggen en voor de NS is deze 
optie het meest kosten-efficiënt’’, 
aldus Van de Weijde.
Gezien de planning van Prorail is 
het volgens Bewonersgroep De 
Kleis uiterst belangrijk dat de ge-
meenteraad snel een standpunt 
namens Uitgeest formuleert en 
met hun collega-gemeenten om 

de tafel gaat zitten. ‘Anders is de 
beurt voorbij’, aldus het pleidooi.

De bewonersgroep draagt ook 
oplossingen aan: ‘Wij zouden als 
eerste kiezen voor de locatie Be-
verwijk/Velsen, achter de bios-
coop: er ligt daar al een oud op-
stelterrein, er wonen geen men-
sen en er wordt geen natuur 
vernield. En als het toch in Uit-
geest moet komen dan gaat on-
ze tweede voorkeur uit naar de 
locatie A9/N203 richting Krom-
menie, er wonen daar echt geen 
mensen, er is daar al geluid van 
de A9 en N203, er wordt wel na-
tuur vernield maar er zijn in die 
hoek ook al plannen voor het 
doortrekken van de snelweg 
naar Zaandam. In eerste instan-
tie heeft Prorail deze locatie om 
functioneel technische reden 
afgewezen, maar nu lijkt het er 
op dat het door een technische 
aanpassing van het plan toch 
zou kunnen op deze plek.’

Aangrijpende avond K.V.B. 
met de ‘Moedige Moeders’
Uitgeest - Dinsdag 21 oktober 
verzorgden leden van de orga-
nisatie: de Moedige Moeders” 
uit Volendam een thema-avond 
bij de K.V.B. De drie gastspre-
kers waren allen ervaringsdes-
kundige: een vader, wiens ver-
slaafde zoon zeven jaar bij hem 
in huis heeft gewoond, een moe-
der van een eveneens verslaafde 
zoon, en de derde spreker was 
zelf twintig jaar ernstig verslaafd 
geweest. De laatste vertelde een 
aangrijpend verhaal over zijn 
verslaving:
Om aan geld te komen heeft hij 
o.a. grote sommen geld gestolen 
van zijn familie en bedrijven op-
gelicht. Uiteindelijk is hij, na di-
verse mislukte pogingen af te 
kicken, in Schotland in een kli-
niek opgenomen en sindsdien al 
negen jaar clean.
Doelstelling van de vereniging 
“Moedige Moeders” is het voor-
lichting geven en  aanpakken 
van de problemen die zich voor-

doen bij de, soms nog heel jeug-
dige, drugsverslaafden
Eerdaags komt er een boek uit 
waarin een moeder het dag-
boek van haar 14jarige overle-
den zoon beschrijft. Dit zijn frag-
menten waarin haar verslaafde 
zoon de ellende beschrijft die hij 
tijdens zijn verslaving heeft mee 
gemaakt. Meer info over de ver-
eniging: www.moedigemoeders.
nl. Een indrukwekkende avond, 
waarbij ondanks het slechte 
weer een groot aantal leden bij 
aanwezig was. 
De volgende thema-avond van 
de K.V.B. is op dinsdag 18 no-
vember. Hierin vertelt Marij-
ke Dirkson over haar leven als 
schaapherder. Marijke heeft sa-
men met haar man en zoon 
een  begrazingsbedrijf. Met vijf 
schaapskuddes begrazen zij zo’n 
750 hectare natuur in Noord-
Holland. Een avond met een heel 
ander karakter dus, en wederom 
van harte aanbevolen. 

Uitgebreide herhalingsavond 
bij Stichting Reanimatie
Uitgeest - Op donderdag 6 no-
vember organiseert Stichting 
Reanimatie Castricum  in dorps-
huis de Kern een veelzijdige her-
halingsavond. Diplomahouders 
kunnen meedoen aan een uur 
oefencircuit met beademing, 
hartcompressie, AED en stabie-
le zijligging. Een moderne oe-
fenpop met computeruitlezing 
geeft meteen feedback over de 
juistheid van de handelingen. 
Instructeurs zijn aanwezig om 
deelnemers te begeleiden en di-
ploma’s af te tekenen. De oefen-
circuits starten om 19, 20 en 21 
uur. De inloop is gratis voor cur-
sisten met een geldig diploma 
van de Stichting.

AED Burgerhulpverlener 
In diverse woonplaatsen hangen 
openbaar beschikbare AED’s. 
Burgerhulpverleners gebruiken 

deze bij een reanimatie. Houders 
van een geldig reanimatiediplo-
ma kunnen zich op de oefen-
avond via een computer aanmel-
den als burgerhulpverlener. As-
sistentie is daarbij aanwezig.

Cursus uitzoeken
Heeft u een oud of verlopen di-
ploma? Of wilt u uw vaardighe-
den bijspijkeren? Of zoekt u een 
cursus voor uw vereniging, club 
of gezinsleden? Kom langs en 
laat u adviseren. Wij organiseren 
al sinds 1976 de cursussen van 
de Hartstichting en weten welke 
zorgverzekeraars de cursus ver-
goeden; soms tot 100%. Wie zich 
op 6 november inschrijft, ont-
vangt een gratis reddingsdeken 
of beademingsmasker.

Meer informatie vindt u op www.
reanimatiekennemerland.nl.

Reanimatie leren is teamwork bij de Hartstichting: in kleine groepjes  
haal je in 1 avond je diploma. Je mag dan ook een AED bedienen

Goede collecte 
Brandwonden-

stichting
Uitgeest - In de week van 5 tot 
en met 11 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 4.255,53 euro 
opgehaald. De opbrengsten van 
de collecte stelt de Brandwon-
den Stichting in staat om haar 
werk voor mensen met brand-
wonden voort te zetten.

Klaverjassen 
in speeltuin

Uitgeest - Speeltuin Vereniging 
Uitgeest organiseert elke eer-
ste maandag van de maand, nu 
op 3 november, klaverjassen in 
het clubhuis. Aanvang 19.30 uur, 
zaal open 19.00 uur.
De entree bedraagt 1.50, na af-
loop is er ook een loterij.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.
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Dark Rosie zondag 9 
november in De Zwaan
Uitgeest - Zondag 9 november 
om 14.30 uur treedt Dark Rosie 
op bij de Zwaan Cultureel. Dark 
Rosie staat voor meerstemmi-
ge zang ondersteund door een 
mengelblues aan snaren, een 
Argentijnse accordeon, Cubaan-
se ritmes uit een swingende 
contrabas en vlammende of juist 
dromerige lapsteel slides. Vier 
eigenzinnige muzikanten heb-

ben elkaar gevonden in hun ei-
gen werk en het eigenwijs arran-
geren van bestaande songs
Als enige dame in dit vierkop-
pige gezelschap maakt zange-
res Miranda Zuurbier grote in-
druk met haar prachtige stem 
en indrukwekkende intensiteit  
Zij laat zich afwisselend zien als 
jazzdiva en springende rock-
bitch. Miranda beneemt het pu-

bliek de adem met haar indrin-
gende performance en  weet 
haar zang emotioneel te onder-
strepen met haar fraaie accorde-
onspel.
Fingerstyle gitarist met bluesfeel 
Ton Hemmen verkiest akoes-
tisch geluid boven elektrisch 
geweld. Op zeer jeugdige leef-
tijd wist hij de gitaar al te waar-
deren en liet hij zich inspireren 
door de 60s/70s rock maar zeker 
ook door de klassieke spaanse/
cubaanse gitaar. Zijn motto: wat 
goed snaart is de moeite waard!
De contrabas wordt bespeeld 
door de ervaren muzikant Vin-
cent Lamers. Hij heeft zijn nieu-
we liefde gevonden in de contra-
bas. Van vele markten thuis gaat 
hij op zoek naar de meest pas-
sende begeleiding. Strak, swin-
gend, intens.
En last but not least is er Mark 
Minnema. Hij geeft DarkRosie 
een nieuwe timbre met soms 
dromerige, soms vlammende 
klanken van de gitaar, lapsteel 
guitar en mandoline.
De toegangsprijs bedraagt 10 
euro, Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via online reser-
vering. 
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).

Veranderingen Wmo en jeugdhulp

CDA wil één loket voor 
alle hulpvragen

Uitgeest - Vanaf 1 januari wordt 
de gemeente Uitgeest verant-
woordelijk voor de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) 2015, de opvolger van de 
huidige AWBZ. De Wmo gaat uit 
van de persoonlijke behoeften 
en omstandigheden van de in-
woners. Het CDA stelt als voor-
waarde dat de inwoners van Uit-
geest goed geïnformeerd wor-
den. Zij moeten terecht kunnen 
bij één toegankelijk deskundig 
loket in de gemeente voor vra-
gen, informatie voor hulp waar 
nodig. Voor het CDA is de be-
langrijkste factor de continue-
ring van de zorg voor de kwets-
baarste groepen in onze ge-
meente. De mensen die de zorg 
nodig hebben mogen niet door 
regelgeving tussen wal en schip 
vallen. Net als andere gemeen-
ten krijgt Uitgeest te maken met 
meer verantwoordelijkheden, 
meer beleidsvrijheid in de invul-
ling van de nieuwe taken, waar-
onder de Mantelzorg.
Het CDA vindt vrijwilligerswerk 
en Mantelzorg belangrijk. Hun 
belangeloze inzet is van onschat-
bare waarde voor de samenle-
ving. Er zit echter een grens aan 
Mantelzorg. Het CDA vindt dat 
mensen niet verplicht mogen 
worden om Mantelzorg te ver-
richten, ook niet voor 1,5 uur per 
dag, zoals nu vanuit de regering 
en het VNG wordt voorgesteld. 
De rol van de mantelzorger in de 
nieuwe Wmo wet wordt zwaar 
aangezet. Dit is in strijd met de 
Wmo! Het CDA vindt dat Mantel-

zorg realistisch moet blijven, veel 
mensen zorgen al heel veel voor 
elkaar, er zitten grenzen aan de 
Mantelzorg. Juist boven gebrui-
kelijke zorg komt in aanmerking 
voor een vergoeding, dat geldt 
zeker voor de Wmo 2015.
Het CDA vindt goede en duide-
lijke informatie belangrijk. Zo 
ook in de raad. Periodiek wordt 
de raad geïnformeerd tijdens 
het overgangsjaar 2015over de 
voortgang en hoe de zorg in de 
gemeente verloopt. Zicht op de 
gebruikers van de zorg, de be-
hoefte en de mogelijkheden. 
Hoeveel inwoners maken ge-
bruik van de regeling en hoe is 
in 2015 de cliëntbeleving? Dat 
is meer dan cliënttevredenheid: 
dat geeft meer aanknopings-
punten tot verbetering. Betaal-
bare en kwalitatieve zorg, het 
CDA zal zich sterk maken dat de 
juiste zorg wordt ingekocht, wie 
borgt de kwaliteit en neemt de 
verantwoordelijkheid binnen de 
gemeente om dit te monitoren. 
Essentiële informatie voor het 
behalen van de doelstellingen is: 
bereiken we de goede doelgroe-
pen, krijgt iedereen de hulp die 
hij/ zij nodig heeft in de gemeen-
te Uitgeest? Wanneer mensen 
zelf de regie over hun zorg niet 
meer kunnen voeren, moeten zij 
kunnen rekenen op een passen-
de hulp en zorg !

Voor informatie, reacties: CDA 
fractie Uitgeest, Annemiek van 
de Vliet Annemiekvdvliet@out-
look.com/ 

Thema-avond in 
Gezondheidscentrum
Uitgeest - Het Evean thuiszorg-
team Akersloot, Uitgeest en Mid-
den-Kennemerland  organiseert 
op maandagavond 17 november 
de thema-avond ‘Infectieziekten 
en zorg thuis’.
De avond begint om 19.00 uur en 
zal tot circa 20.00 uur duren. On-
derwerpen die aan de orde ko-
men zijn: hygiëne bij gordelroos, 
wondroos en psoriasis, hygiëne 
bij chemotherapie en handhygi-
ene. Het bijwonen van deze in-
teressante bijeenkomst kost 2,50 
inclusief koffie/thee. 
Aanmelden kan tot vrijdag 7 no-
vember door een e-mail te stu-

ren naar zorgteamakersloot@
evean.nl. Gezondheidscentrum 
Uitgeest is te vinden aan de 
Graskamplaan 13.
Eind september is het wijkge-
bouw van Evean in Uitgeest of-
ficieel geopend. Vanuit dit wijk-
gebouw levert een team en-
thousiaste dames thuiszorg aan 
cliënten in de regio. Bezoe-
kers zijn van harte welkom tij-
dens het spreekuur op woens-
dagen - even weken – van 12.30 
tot 13.30 uur. Het wijkteam is te-
lefonisch te bereiken via 088-
3833320 of per e-mail via zorg-
teamakersloot@evean.nl.

‘Lucia de B’ draait in 
filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De film ‘Lucia de B’ is 
te zien op vrijdag 7 november in 
filmhuis de Zwaan. 
 ‘Lucia de B’ is gebaseerd op 
het verhaal van de verpleegkun-
dige Lucia de Berk die in 2010 
werd vrijgesproken van meer-
voudige moord. Eerder werd ze 
veroordeeld tot levenslang met 
TBS omdat ze een zestal moor-
den zou hebben gepleegd in het 
ziekenhuis waar zij toen werkte.  
De jonge parketsecretaris Judith 
die eerst betrokken was bij de 
strafzaak tegen Lucia komt na de 
rechtszaak tot de conclusie dat 
de bewijzen toch niet afdoende 
zijn, en gebaseerd zijn op foutie-
ve aannames. Haar baas is ech-
ter niet ontvankelijk voor een 
heropening van de zaak. Maar 
Judith zet samen met de advo-
caat van Lucia alles op alles om 
het recht te doen zegen vieren.  
Ondertussen gaat Lucia zelf door 

een hel en ziet ze haar leven vol-
ledig instorten. Deze zaak wordt 
tot op heden gezien als een van 
de grootste rechterlijke dwalin-
gen in ons land.
Ariane Schluter overtuigt als Lu-
cia de B. Het leverde haar dit jaar 
een nominatie op voor een gou-
den Kalf. De film zelf is de Ne-
derlandse inzending voor de Os-
cars van 2015. Paula van der 
Oest regisseerde deze indrin-
gende en spannende film.  Ver-
der spelen mee: Annet Malher-
be, Fedja van Huet, Barry Atsma 
en Sallie Harmsen.  

De zaal is open vanaf 19.45 uur 
en de film begint om 20.15 uur. 
Toegang 5 euro incl. een kopje 
koffie voorafgaand aan de film 
(“Vrienden”  4 euro). Kaarten in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij: 
Boekhandel Schuyt, Middelweg 
139, Uitgeest.

West-Friese 
humor

Regio - Vrijdag 31 oktober speelt 
West-Friesland Plat haar voor-
stelling in Dorpshuis De Horn, 
Krommeniedijk 131 in Kromme-
nie, telefoon 06-10900218. Bel 
met de reserveerlijn onder te-
lefoonnummer 074 3841718 en 
de entreekaarten liggen vanaf 
een half uur voor aanvang van 
de voorstelling voor u klaar aan 
de kassa.
Natuurlijk bestaat het program-
ma van West-Friesland Plat weer 
uit alle ingrediënten, die een be-
zoekje aan het gezelschap zo 
mooi maken. Met heerlijke con-
ferences, prachtige liedjes en  
dolkomische sketchjes bezorgt 
de groep het publiek een oerge-
zellige en onvergetelijke avond 
uit, waar de lachspieren het 
zwaar te verduren krijgen.
Kijk ook eens op www.west-
frieslandplat.com voor meer in-
formatie over dit vrolijke West-
Friese gezelschap.

www.lijfengezondheid.nl
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Jaarboek Oud-Castricum is uit!

Van groenteboer en bibliotheek 
tot Rooie Buurt en Hells Angels 
Castricum - Vrijdagmiddag zag 
de 37e editie van het jaarboek 
van de Werkgroep Oud-Castri-
cum officieel het levenslicht. In 
Mezza Luna vond de overhandi-
ging plaats door voorzitter Peter 
van Eerden aan Andre Lamme. 
Hier werd ook een film vertoond 
over De Boogaert, een van de 
vele onderwerpen die terug te 
vinden is in het jaarboek. Vijftig 
jaar geleden werd het bejaar-
dencentrum Huize De Boogaert 
in gebruik genomen. De bebou-
wing onderging verschillende 
metamorfoses die uitvoerig wor-
den beschreven. Over de ont-
wikkelingen in de zorg voor ou-
deren komen verschillende me-
dewerkers aan het woord. 

Het is de redactie van het jaar-
boek weer gelukt een aantal 
zeer uiteenlopende en boeien-
de onderwerpen te presente-
ren, voorzien van vele interes-
sante foto’s. De bibliotheek bij-
voorbeeld; die kent een rijke ge-
schiedenis. In de jaren 20 start-
te een parochiale leesbiblio-
theek in café De Vriendschap 
op de Dorpsstraat, later de Ou-
de Schimmel. In het begin van 

de jaren 30 verhuisde de bibli-
otheek naar Kerkzicht, een gro-
te villa ingericht als jongenspa-
tronaat tegenover het oude ge-
meentehuis. Met de sloop van 
Kerkzicht ging de bibliotheek 
naar het in 1938 gebouwde 
jeugdhuis, nu De Kern. Er wa-
ren ook winkelbibliotheken, zo-
als in de Dorpsstraat de winkel 
van Kees de Koster. Aan de Bur-
gemeester Lommenstraat kwa-
men rond 1962 een openbare 
en een katholieke bibliotheek. In 
1976 volgde de opening van een 
nieuwe bibliotheek bij Geester-
hage. Ook wie meer wil weten 
over het gezin van dokter Jacobi 
vindt meer in het jaarboek. Het 
verhaal is voorzien van fraaie fa-
miliefoto’s. 

De kosten aan de Sint-Aag-
tendijk voor Bakkum en Castri-
cum komt aan de orde die een 
groot gebied ten noorden van 
Beverwijk tegen het water be-
schermde. Castricum en de Eer-
ste Wereldoorlog vertelt het ver-
haal van vluchtelingen die hier 
werden opgenomen. Castricum 
kreeg te maken met schaars-
te aan voedsel en groeiende 
werkloosheid door het teruglo-
pen van de internationale han-
del. De bijnamen die de schip-
pers voor de Schulpvaart had-
den worden met behulp van een 
vijftal kaartjes besproken. Ook 
wordt een toelichting gegeven 
op het belang van deze vaart 
voor vervoer, visserij en natuur. 
En dan de groenteboeren in het 
dorp van de afgelopen honderd 
jaar; namen als Nanne, Been-
tjes en Stengs komen natuur-
lijk voorbij. Uit een inventarisatie 
bleek dat er van deze groep veel 
minder winkels konden worden 
geteld dan de eerder beschre-
ven bakkers, melkboeren en sla-
gers door het tuinderverleden 
van de gemeente. Er wordt aan-

dacht besteed aan het plaquet-
te van dokter Leenaers, een ge-
liefde huisarts in het dorp, en 
het Dokter Leenaershuis. In dit 
tweede deel over de handhaving 
van de openbare orde in de ge-
meente wordt ingegaan op de 
politieorganisatie tijdens en na 
de oorlog. Vele dorpsbewoners 
zullen zich nog politiemannen 
als Kloos, Schefferlie, Verbaan 
en Van der Water herinneren. 
Dat geldt ook voor de geweld-
dadige incidenten in de Dorps-
straat waar Zuid-Molukkers en 
Hells Angels bij betrokken wa-
ren en voor de beruchte moord 
in de Ravelstraat.
Met het tiende deel wordt de 
beschrijving van de geschiede-
nis van de Dorpsstraat en zijn 
bewoners voltooid. Het stuk 
grond langs de Dorpsstraat ge-
legen tussen Koningin Wilhel-
minalaan en de Prinses Beatrix-
straat stond ook bekend als De 
Rooie Buurt. De familie Druij-
ven speelde er een prominen-
te rol. Al vanaf 1981 wordt de 
geschiedenis en de stamboom 
van een Castricumse familie in 
het jaarboek gepubliceerd voor-
zien van vele foto’s. Nu betreft 
het de familie Bos. Verschillende 
generaties worden besproken, 
denk aan de melkhandel op de 
Dorpsstraat of aan kwekerij Su-
matra op de Puikman. Natuur-
lijk bevat het 37e jaarboek van 
Oud-Castricum de vaste rubrie-
ken Castricum honderd jaar ge-
leden, het jaarverslag en de kro-
niek van het afgelopen jaar.
Het jaarboek is beperkt te koop 
bij boekhandel Laan en Schol-
te en bij het historisch informa-
tiecentrum De Duynkant aan 
de Geversweg op maandag- 
en woensdagavond. Donateurs 
ontvangen het jaarboek gratis. 
Zij betalen minimaal dertien eu-
ro per jaar. Meer informatie op 
www.oudcastricum.com.

Kerkveiling met fraaie kavels
Limmen - Alles staat in de start-
blokken voor de jaarlijkse kerk-
veiling op vrijdag 31 oktober 
vanaf 19.30 uur in De Burgerij.
De totale veiling omvat driehon-
derd kavels van zeer uiteenlo-
pende aard. 
Een team van vier ervaren vei-
lingmeesters brengt alles aan de 
man en er is een loterij. De op-
brengst gaat naar de pot ‘kerk 
en jeugd’. Keezavonden, volledig 
verzorgd, worden geveild, diners 

in uitstekende restaurants en bij 
mensen thuis, uitjes naar bijzon-
dere plekken in Noord-Holland, 
fruitmanden, kazen, emmers ge-
vuld met uitstekende whiskeys/
cognacs, bloembollenpakket-
ten, dozen wijn, taarten, kisten 
sinaasappels, paling, brunches, 
pubquiz, een bezoek aan een 
casino met buffet, culinaire bar-
becue en nog heel veel meer. Ie-
dereen is welkom en de toegang 
is vrij.

Toonbeeld en Fotoclub 
op zoek naar kunstenaars
Castricum - Zoals al vele ja-
ren traditie is, organiseren Foto-
club Castricum en Toonbeeld de 
Kersttentoonstelling voor ama-
teur-kunstenaars in het gebouw 
van Toonbeeld.
Ook de jeugd wordt uitgenodigd 
om deel te nemen. Deelnemers 
kunnen zich inschrijven met 
werk zoals; schilderijen, beelden, 
kalligrafie, foto’s, keramiek en 
edelsmeden. Het gekozen the-
ma van dit jaar is ‘Doe eens gek’. 
Muzikanten en dichters worden 
nadrukkelijk uitgenodigd om 
zich aan te melden voor een op-
treden of presentatie tijdens de 
tentoonstellingsdagen. Aanmel-
dingsformulieren hiervoor zijn bij 
Toonbeeld of via www.toonbeeld.
tv verkrijgbaar. De Kersttentoon-
stelling vindt plaats op donder-
dag 25 en vrijdag 26 december, 
zaterdag 27 en zondag 28 de-
cember. Inschrijvingen moeten 
uiterlijk maandag 8 december 
binnen zijn. Meer informatie: tel.: 
0251-659012. Castricum - Zoals 

al vele jaren traditie is, organise-
ren Fotoclub Castricum en Toon-
beeld de Kersttentoonstelling 
voor amateur-kunstenaars in het 
gebouw van Toonbeeld.
Ook de jeugd wordt uitgenodigd 
om deel te nemen. Deelnemers 
kunnen zich inschrijven met 
werk zoals; schilderijen, beel-
den, kalligrafie, foto’s, keramiek 
en edelsmeden. 
Het gekozen thema van dit jaar 
is ‘Doe eens gek’. Muzikanten 
en dichters worden nadrukkelijk 
uitgenodigd om zich aan te mel-
den voor een optreden of pre-
sentatie tijdens de tentoonstel-
lingsdagen. Aanmeldingsformu-
lieren hiervoor zijn bij Toonbeeld 
of via www.toonbeeld.tv ver-
krijgbaar. De Kersttentoonstel-
ling vindt plaats op donderdag 
25 en vrijdag 26 december, za-
terdag 27 en zondag 28 decem-
ber. Inschrijvingen moeten uiter-
lijk maandag 8 december binnen 
zijn. Meer informatie: tel.: 0251-
659012.

Expositie Jaarboek op 
open dag Oud-Castricum

Castricum - De eerstvolgende 
open dag van de Werkgroep Oud-
Castricum op zondag 2 novem-
ber staat in het teken van het 37e 
Jaarboek van de werkgroep, dat 
onlangs is verschenen. Er is dan 
in het Historisch Informatiecen-
trum De Duynkant een nieuwe 

expositie te bezichtigen over de 
onderwerpen in het nieuwe jaar-
boek.  Ook wordt er doorlopend 
een film vertoond over het 50-ja-
rig bestaan van De Boogaert. Het 
37e Jaarboek is uiteraard ook te 
koop of men kan donateur wor-
den. Van 12.00 tot 17.00 uur.



4 GOEDE REDENEN OM 
KANGEN WATER TE DRINKEN

Bijna elke chronische aandoening komt voort uit lichaams verzuring, 
een te veel aan vrije radicalen en uitdroging van het lichaam. 

Drink daarom Kangen Water:

✔ Alkalische mineralen om verzuring te verwijderen
✔ Anti-oxidanten om vrije radicalen te neutraliseren
✔ Micro-clusters voor SUPER hydratatie
✔  Hexagonaal gestructureerd voor meer 

vitaliteit en anti-aging

GRATIS E-BOOK

GRATIS DEMONSTRATIE AAN HUIS?
Maak een geheel vrijblijvende afspraak op

www.kangenwaterexperience.nl

Zet alvast in uw agenda

Demonstratie
Kangenwater Experience
Vrijdag 21 november 
van 15.00 - 17.00 uur
gratis EntrEE 
Vooraf aanmelden: 
danielle@lijfengezondheid.nl

Locatie: 
Kantoor De Jutter/De Hofgeest
Zeeweg 189-191   
IJmuiden

Sanne Briefjes plaatst 
zich voor kwartfinale

Limmen - De tafeltennisster 
Sanne Briefjes van TTV Limmen 
plaatste zich weer voor de kwart-
finale landelijke jeugdmeerkam-
pen. Vorig jaar wist zij zichzelf 
uiteindelijk te plaatsen voor de 
top twaalf van Nederland in de 
categorie meisjes pupillen. Nu 
is zij inmiddels eerste jaar cadet 
(dertien jaar) en moest zij  via de 
afdelingsronde van Noord-Hol-
land weer trachten een plaats af 
te dwingen voor de kwartfinale 

van Nederland. Zondag 26 okto-
ber in sporthal De Struijk won zij 
met overtuigende wijze vijf van 
de zes wedstrijden. Alleen van 
haar naaste concurrente Yuwei 
Grijpink (tweedejaars cadet) ver-
loor zij in de vijfde set met een 
minimaal verschil. Op 6 decem-
ber zal Sanne zich kunnen me-
ten met de cadetten uit de an-
dere provincies tijdens de lande-
lijke kwartfinale Jeugdmeerkam-
pen in Almere. 

SizeUp Fashion 42/60 
gaat van start in Uitgeest

Uitgeest - Juliette de By 
woont sinds veertien jaar 
met veel plezier in Uitgeest. 
Zij kwam bij toeval een leeg-
staand winkelpand tegen en 
begint daar nu een modewin-
kel met betaalbare kleding 
voor vrouwen met een maatje 
meer. 

,,Uitgeest is een mooi en gezel-
lig dorp dat veel te bieden heeft”, 
zegt Juliette. ,,Zo ook een leeg 
winkelpand dat mij eigenlijk in 
mijn schoot geworpen werd. Dit 
was een kans. Ik dacht: als ik 
het nu niet doe, doe ik het nooit 
meer. En zo is mijn bedrijf SizeUp 
Fashion 42/60 ontstaan” Juliette 
heeft in verschillende modewin-
kels gewerkt. ,,Met heel veel ple-
zier, maar ik had steeds in mijn 
achterhoofd dat ik voor mijzelf 
wilde beginnen. Die wens gaat 
nu uitkomen.” Als basiskleding 
biedt zij de betaalbare kleding 
van Yest! en X-Two. ,,Van de ba-

siscollectie van Yest! heb ik van-
af maat 42 tot en met 48 in huis 
gehaald. Bij X-Two lopen de ma-
ten van 44 tot en met 58/60. 
Daarnaast wil ik de klanten ver-
rassen met losse mode-items die 
ik overal vandaan haal. Ik vind 
het heerlijk om leuke, mooie en 
aparte items bij elkaar te zoe-
ken die daarnaast ook nog be-
taalbaar zijn. Wij hebben bij-
voorbeeld kleding ingekocht in 
Duitsland waar wij mooie ver-
wachtingen van hebben. Rie-
men, kettingen, sjaals en mut-
sen maken ook onderdeel uit 
van het assortiment. Kleding 
bestellen op maat is geen pro-
bleem. Service staat hier hoog 
in het vaandel.  Wat de toekomst 
zal brengen? Op zondag open? 
Een vriendinnenparty thuis? Wie 
zal het zeggen. Ik weet dat ik in 
ieder geval enorm mijn best ga 
doen en er ook heel veel plezier 
aan ga beleven! De koffie staat 
klaar.” Openingstijden woensdag 

tot en met zaterdag van 10.00-
17.00 uur. Bel voor meer informa-
tie tel.: 6-53724229. SizeUp Fa-
shion 42/60 opent 5 november 
om 10.00 uur op het Gladiolen-
pad 1 in Uitgeest.

Alzheimer Café in Uitgeest
Uitgeest - Op donderdag 6 no-
vember  is er een Alzheimer Ca-
fé in Dorpshuis De Zwaan in Uit-
geest. Het onderwerp van deze 
bijeenkomst is ‘Dementie, hoe 
wordt de diagnose gesteld?’. Ge-
spreksleider is Patrick Bellaart 
en hij ontvangt een huisarts uit 
Uitgeest. 
In een vroeg stadium van de-
mentie is het vaak moeilijk om 
tot een juiste conclusie te ko-
men. Er zal worden uitgelegd 

welke middelen een huisarts ter 
beschikking heeft om tot een 
eerste diagnose te komen.
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga naar het Alzheimer Café in op 
de Middelweg 5 van 10.15 uur 
tot uiterlijk 12.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren. 
De toegang en het kopje koffie 
zijn gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig. 

Inbraak en drie keer 
teveel drank in het spel

Castricum - Vorige week 
woensdagavond is ingebroken in 
een woning aan de Klein Dorre-
geest. Er werden sieraden gesto-
len. In Castricum vond zaterdag 
omstreeks 14.15 uur een aanrij-
ding plaats op de Van der Mij-
leweg. De bestuurder van een 
bromfiets kwam volgens de inzit-
tenden van een auto slingerend 
aanrijden. De bestuurder van de 
auto ging langzaam rijden. De 
bromfietser reed daarna frontaal 
tegen de auto aan. De bestuur-
der van de bromfiets bleek on-
der invloed te zijn. Van 19.15 tot 
22.30 uur is een alcoholcontro-
le gehouden op de Zeeweg ter 
hoogte van de Heereweg in Bak-

kum. Er werden 766 ademtesten 
op straat afgenomen en er is een 
keer proces-verbaal  opgemaakt.
Deze bestuurder blies 475 ug/l. 
De bestuurder heeft hiervoor 
een boete gekregen van zeshon-
derd euro en een rijverbod.
Zondag omstreek 2.05 uur is  
op de Dorpsstraat een  48 jari-
ge man uit Heemskerk, aange-
houden vanwege mishandeling 
en bedreiging van een portier. 
Tijdens zijn aanhouding bleef 
de man zich verzetten, moge-
lijk als gevolg van overmatig al-
coholgebruik. De man is vervol-
gens overgebracht naar het poli-
tiebureau te Alkmaar en daar in-
gesloten. 

Mannekijn; Sonneveld, 
Brel en meer bij Iskra

Castricum - Iskra presenteert 
zaterdag 8 november Trio Man-
nekijn, een verrassend en spran-
kelend ensemble met zang, viool 
en piano in een chansonachtig 
programma. Mannekijn bestaat 
uit violiste Camilla van der Kooij, 
pianiste Vera Marijt en zangeres 
Oukje den Hollander. Mannekijn 
richt zich op het nog steeds po-
pulaire repertoire van Brel, Son-
neveld en anderen. Hun bijzon-

dere eigen arrangementen spre-
ken bij een steeds groter publiek 
tot de verbeelding. Hun repertoi-
re is nog altijd in ontwikkeling en 
wordt op geheel eigen wijze ge-
inspireerd door uiteenlopende 
muziekstijlen zoals pop, klassiek, 
chanson maar ook rock en hip-
hop. Dit Monumentconcert vindt 
plaats in de Dorpskerk. Kaartver-
koop via www.iskra.nl of aan de 
kassa. Aanvang 20.15 uur. 

Castricum - De cursus is al be-
gonnen maar er zijn nog plaat-
sen op maandagmiddag. Een 
groot tuinbeeld maken en tege-
lijkertijd alles leren over beeld-
houwkunst? De les begint om 
13.30 uur. Aanmelden kan via 
de website van Toonbeeld www.
toonbeeld.tv.

Beeldhouwen

Bakkum - In het Witte Kerkje 
wordt op 6 november een klank-
healingconcert gegeven in sa-
menwerking met Coen Engel-
hard. Het belooft een bijzonder 
concert te worden met de cel-

In teken van overleden dierbaren
lo van Coen en de klankschalen 
en zang van Joke Welboren. Op 
deze avond zingt Joke de namen 
van je dierbare overledene. Aan-
vang; 20.00 uur Reserveren: sa-
kagaweea@hotmail.com. 
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Viering 
Allerzielen

Uitgeest - De Rafaël groep in 
Uitgeest organiseert samen met 
pastoor Bruno de allerzielenvie-
ring op zondagavond 2 novem-
ber in de r.k. kerk Onze Lieve 
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 ge-
not van een kopje koffie of thee. 

Uitgeest - In verband met het 
25-jarig bestaan van de Louis 
Roekens biljartcompetitie is op 
vrijdag 24 oktober in de Soos 
op de Middelweg 5 een jubi-
leumtoernooi gehouden. Louis 
Roekens richtte deze compe-
titie op in 1989 met zes vereni-
gingen en inmiddels is dit aan-
tal uitgegroeid tot elf verenigin-
gen. Vijf jaar na de oprichting is 
Louis helaas overleden maar de 
competitie die zijn naam draagt 
gaat voort.
Tweeëndertig spelers kwamen 
via lokale voorronden in aan-
merking om deel te nemen aan 
dit speciale toernooi. De spe-
lers waren van de volgende ver-
enigingen: A3 en Forbo uit As-
sendelft, De Palmboom en BVK 
uit Krommenie, Rinus Hille Cen-
trum en Amandelbloesem Wor-
merveer, BWZ en Bejaardencen-
trum Guisveld uit Zaandijk, Sae-
nden uit Zaandam, en natuurlijk 
De Soos Uitgeest. 
Om half tien startten de eerste 
partijen. Verrassend was het ver-
schijnen van mevrouw Joke Roe-
kens (85) geflankeerd door haar 
dochters Janette en Yvonne, zij 
genoten zichtbaar van de gepre-
senteerde grapjes en het biljart-

spel. Om circa 12.00 uur kregen 
de spelers wel wat trek en kon-
den ze terecht bij een perfect ge-
regelde lunch verzorgd door een 
aantal biljartliefhebbende da-
mes!
Na de voorrondes bereikten de 
volgende spelers de halve fina-
les: Cees Boon (Hille) tegen Cor 
Haan (De Palmboom) en Pe-
ter Dekker (Guisved) tegen Jaap 
Vredenburg (BVK). De spelers in 
de halve finale om de derde prijs 
waren de heer Veldhuijs (Uit-
geest) tegen Jan Otten (A3) en 
Henk van Vlierden (Saenden) te-
gen Frits de Wit (De Palmboom). 
Hier brandde de strijd echt los, 
grote series en hele mooie ca-
ramboles. De finalepartij om de 
eerste en tweede prijs werd uit-
eindelijk gewonnen door Jaap 
Vredenburg, tweede werd Cees 
Boon en de derde prijs was voor 
Frits de Wit.

Een uitstekend georganiseerd en 
gezellig toernooi met een gezon-
de dosis rivaliteit, hartelijk dank 
aan de jubileumcommissie voor 
het vele voorwerk en aan onze 
sponsors die het mogelijk maak-
te om dit toernooi te organise-
ren. (Co Filmer)

Jubileumtoernooi Louis 
Roeken biljartcompetitie

De aanwezigheid van mevrouw Joke Roekens en haar dochters Janet-
te en Yvonne werd zeer op prijs gesteld

Van links naar rechts Jos Roekens (zoon van Louis Roeken), Jaap Vre-
denburg (eerste), Cees Boon (tweede), Frits de Wit (derde) en Yvonne 
Roekens (dochter van de naamgever van dit toernooi)

Halloweendiscoparty
Uitgeest - Zaterdag 1 novem-
ber is het griezelen geblazen 
bij speeltuinvereniging Kinder-
vreugd. Dan organiseert de ver-
eniging namelijk een speciale 
Halloweendiscoparty. Voor leden 
van de speeltuin is deze gratis te 
bezoeken, aan niet-leden wordt 
een kleine bijdrage gevraagd. De 
kinderdisco begint om 15.00 uur 
en duurt tot 16.30 uur. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Uitgeest - ‘Beter een appel in 
de hand dan in beide een gat’. 
Soms volstaan de Nederlandse 
spreekwoorden, waarover de ou-
de F.A. Stoett al in 1923 schreef, 
niet meer en moeten we voor-
uitgrijpen naar modernere vari-
anten zoals hierboven. Bij mijn 
partnership zat zowel in de ap-
pel als in de hand een gat, en 
als nou nog de appel, met gat, in 
mijn hand zat, en het gat in de 
hand in de hand van mijn part-
ner, dan was het nog draaglijk. 
Maar zo was het niet. Beide wa-
ren van mij, resultaat: ‘onder de 
40’. Genoeg! Zelfinzicht is mooi, 
maar we hoeven onszelf niet on-
nodig te kastijden. Even de posi-
tieve bril opzetten. We zien een 
mooie score van Harry Twaalf-
hoven-Eric Molenaar, wat heet 
mooi, de hoogste van de avond! 
De vorige periode waren ze, zeg 
maar, onzichtbaar, nu kruipen ze 
uit hun schulp. Ga zo door, maar 
evengoed hoop ik dat we die 
gasten nog goed dwars kunnen 
zitten. En er zijn nog meer leu-
ke ontwikkelingen. In de B-lijn 
scoren Tiny ten Hoeve-Aad Wij-
te een mooie 64%, maar waar ik, 
zonder iets af te doen aan die 
mooie score, op doel is de sco-
re van Auke en Gonny Hulshof 
en van Nelleke van der Kraats-
Joke Mooy. Met hun score tonen 
ze ambitie om te klimmen naar 
de A-lijn. Ik hoop dat ze stand-
houden en daarna voor wat op-
schudding kunnen zorgen in dat 
A-bolwerk. Ook heel aardig is de 
gedeelde eerste plaats in de D-

lijn van het nét-gepromoveer-
de koppel Cas van Andel-Tine-
ke Ligthart. Samen met Alyne en 
Han Dumas scoren zij een net-
te 61%. En zoals al eerder voor-
speld, en nu dus herhaald, ver-
wacht ik dat het koppel Van An-
del-Ligthart zal doorstomen naar 
de C-lijn. We zullen het gaan 
zien. 
Hieronder ziet u de namen van 
de koppels die in de hand noch 
in de appel een gat hadden. Oh 
ja, voor ik het vergeet: woensdag 
29 oktober viert de BCU zijn 45e 
verjaardag. Als ik het wel heb 
zijn er leden die lid zijn vanaf de 
start. Daarover volgende week 
meer.

A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-Eric 
Molenaar 65,28%, 2 Carien Wil-
lemse-Jaap Willemse 64,24%, 
3 Ria Vessies-Aad Visbeen 
59,38%; 
B-lijn: 1 Tiny ten Hoeve-Aad 
Wijte 64,58%, 2/3 Auke Huls-
hof-Gonny Hulshof 57,50%, 2/3 
Nelleke vd Kraats-Joke Mooy 
57,50%; 
C-lijn: 1 Henny Kaandorp-
Ans Verheijde 62,50%, 2 Henk 
Zwaan-Jaap Molenaar 54,69%, 
3 Riny v Wijk-Ton v Wijk 54,17%; 
D-lijn: 1/2 Cas v Andel-Tineke 
Ligthart 61,67%, 1/2 Alyne Du-
mas-Han Dumas 61,67%, 3 Theo 
Huising-Pieter Andringa 60,00%; 
E-lijn: 1 Lisette Klein-Ronald 
Klein 60,42%, 2 Toos Schalk-
Jaap Schalk 57,81%, 3 Gert Wil-
lemse-Jaap Zonneveld 52,08%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Uitgeest - Op donderdagmid-
dag 13 november organiseert de 
S.U.S. weer een snertmiddag in 
dorpshuis De Zwaan. Alle Uit-
geester senioren zijn van harte 
uitgenodigd. Gezellig met zijn al-
len eerst even een glaasje drin-
ken, dan stokbrood met krui-
denboter, roggebrood met spek 
en de overheerlijke erwtensoep. 
Een lekker toetje en een kop-
je koffie/thee met bonbons na. 
Trouwe deelnemers weten dat de 
S.U.S.-snertparty echt de moei-
te waard is: neem vriend(in) of 
partner mee! 
Wilt u komen, wees er dan snel 
bij, want er zijn nog maar enkele 
plaatsen vrij. Vooraf opgeven tot 
uiterlijk 5 november. Kom daar-
voor langs in De Zwaan of bel 
0251-319020.
Zaal open om 15.00 uur, aanvang 
15.30 uur. Kosten 7,50. 

Snertparty



Grote nederlaag FCC
Castricum - FC Castricum is in 
eigen huis tegen een onnodig 
zware nederlaag aangelopen. 
Het lager geklasseerde Mon-
nickendam hield het hoofd koel 
en ging er met een 5-1 overwin-
ning vandoor. FC Castricum be-
gon sterk met goed aanvallend 
spel. Dat werd al snel bekroond 
met een doelpunt van Daan Ha-
maker. Maar FC Castricum zak-
te in waardoor Robin Schaaf, een 
ware plaag, simpel door het mid-
den beheerst zijn eerste doel-
punt intikte. Vlak voor rust werd 
zelfs een Monnickendam-speler 
na een harde charge op Maarten 
van Duivenvoorde met rood van 
het veld gestuurd. Het maak-

te niets uit. De bezoekers kwa-
men net voor de pauze zelfs op 
1-2 te staan na een droge knal in 
de hoek. Na de rust speelde FC 
Castricum de slechtste helft van 
dit seizoen. Keeper Lars Beukers 
kreeg welgeteld zes ballen waar-
van er drie invlogen. FC Castri-
cum had nog een kleine ople-
ving met een kopbal van Step-
han Zeilstra op de lat en wat 
kansen, maar gescoord werd er 
niet meer.
Met nog een rode kaart voor een 
FC Castricum-verdediger was 
het dieptepunt bereikt en kwam 
het laatste fluitsignaal van de 
scheidsrechter als een opluch-
ting. Foto: Han de Swart.

Yanne scoort op Zesdaagse
Castricum - Afgelopen week 
heeft Yanne Dorenbos in de ca-
tegorie nieuwelingen in het voor-
programma van de Zesdaagse 
van Amsterdam gereden. En niet 
onverdienstelijk. 
Yanne reed samen met ploeg-
genoot en trainingsmaat bij het 
RTC, Bob Markus uit Hoofd-
dorp. Drie dagen reden de cou-
reurs eerst elk twee individuele 
onderdelen om daarna met alle 

zeven koppels een koppelkoers 
te rijden. Maandag en dins-
dag eindigden ze op een der-
de plaats in het algemeen klas-
sement. Woensdag veroverden 
ze de tweede plaats. Woensdag 
werd voor de wedstrijden stilge-
staan bij het ongeluk van dins-
dagavond. Dernyrijder Cees 
Stam kwam ten val en en werd 
daarna overreden door een an-
dere gangmaker.

Castricum - Iedere eerste don-
derdagochtend van de maand,  
van 10.00 tot 12.00 uur wordt er 
een ontmoetingsochtend geor-
ganiseerd, genaamd ‘De Och-
tenden’. Op donderdag 6 novem-
ber houdt Aya Wolters   een  pre-
sentatie over haar fietstocht naar 
Santiago de Compostella. Aan-
melden kan bij Stichting Welzijn 
Castricum, tel.: 0251 656562, in-
fo@welzijncastricum.nl. 

Santiago bij
De Ochtenden

Regio in WO I
Regio – Hoe een Antwerpse met 
een Egmondse visser trouwde 
en een Duitse onderzeeboot in 
Alkmaar terechtkwam. Archiva-
ris Harry de Raad vertelt erover 
op zaterdag 1 november tijdens 
zijn lezing over de Eerste We-
reldoorlog in en rond Alkmaar. 
Het Regionaal Archief Alkmaar 
verzorgt elke eerste zaterdag 
van de maand een themalezing 
naast de reguliere openstelling 
van de studiezaal. Dit keer staat 
de Eerste Wereldoorlog centraal. 
De lezing met afsluitend bezoek 
aan het depot start om 10.30 uur 
en eindigt om circa 12.00 uur. 
Aanmelding voor deze gratis ac-
tiviteit is niet nodig. Het adres is 
Bergerweg 1 in Alkmaar. 

Castricum – Voor mensen die 
nog geen goed Nederlands spre-
ken is SamenSpraak in de bibli-
otheek. Iedere vrijdag van 9.30 – 
11.00 uur kan men binnenlopen 
om met elkaar te praten en koffie 
te drinken. Iedere laatste vrijdag 
van de maand wordt een thema-
bijeenkomst georganiseerd. Op 
vrijdag 31 oktober is het thema 
‘muziek’. Iedereen kan muziek 
meenemen uit eigen land en wie 
kan zingen of een instrument 
bespelen, kan het laten horen. 
De kinderen kunnen meekomen 
en aanmelden is niet nodig.

SamenSpraak 
nu wekelijks

Castricum – De Brandwon-
denstichting zegt dank aan de 
collectanten en gulle gevers. Tij-
dens de collecteweek van 6 tot 
11 oktober is 4.549,45 euro op-
gehaald. Nieuwe collectanten 
kunnen zich aanmelden via  tel.: 
0251-825832. 

Bedankt!

Geflatteerd 5-0 verlies

Castricum - Na de 1-0 winst te-
gen Uitgeest en de 2-6 zege in 
het bekerduel tegen Alkmaarse 
Boys waren veel Vitesse-suppor-
ters met goede moed naar As-
sendelft afgereisd. Alhoewel de 
zege van de thuisploeg verdiend 
was, was de uiteindelijke eind-
stand geen juiste afspiegeling  
van het klassenverschil tussen 
beide ploegen. Vanaf de aftrap 
was het direct druk voor keeper 
Jelle Limmen. Na een afgekeurd 
doelpunt en een enorme schiet-
kans was het al in de zesde mi-
nuut raak toen Rick Neele dank-
baar gebruik maakte van klun-
gelig uitverdedigen van Vitesse. 
Nadat met name Robin Bakker 

enkele prima mogelijkheden niet 
wist te verzilveren liet Rick Nee-
le kort voor rust zien dat hij wel 
een echte afmaker is en scoor-
de de 2-0. Overigens na opnieuw 
balverlies in de verdediging van 
Vitesse. Het eerste kwartier van 
de tweede helft zette Vitesse aan 
en een aansluitingstreffer leek er 
aan te komen. Toen Rick Nee-
le z’n derde treffer scoorde was 
het gebeurd met Vitesse. Ook 
een dubbele wissel aan Vites-
se-kant bracht daarin geen ver-
andering. Uiteindelijk profiteer-
de de vervanger van Rick Nee-
le ook van zwak ingrijpen in de 
defensie van Vitesse en scoorde 
tweemaal. 

Zondag 2 november 14.00 uur:

Limmen  -  Beemster

balsponsor: Café-Bar de lantaarn

pupil v.d. week: ramon twisk (speler Limmen D4)

Wintertijdchallenge
Castricum - In de nacht van 25 
op 26 oktober vond de Winter-
tijdchallenge plaats bij korfbal-
vereniging Helios. 

Tijdens deze actie, georgani-
seerd door Wim Schoorl, Stefan 
ten Brug en Ilse Haagedoorn, 
wordt tijdens het teruggaan van 
de klok van zomer- naar win-
tertijd gesport om geld in te za-
melen voor meer onderzoek 
naar spierziekte bij kinderen. 

Om klokslag 2.00 uur werd het 
startsein gegeven door Q Mu-
sic. Wethouder Leo van Schoon-
hoven was ook van de partij. Hij 
gaf een speech. Er gingen der-
tien teams aan de gang om zo-
veel mogelijk te scoren. Zowel 
korfballers als niet korfballers 
maar ook combiteams van korf-
balverenigingen uit de omgeving 
kwamen aan de start. De voor-
lopig eindopbrengst is in Castri-
cum was 555 euro.

Heiloo - Wereldlichtjesdag is op 
14 december. Op deze dag ste-
ken mensen overal in de we-
reld om 19.00 uur tegelijk kaars-
jes aan ter nagedachtenis aan 
overleden kinderen. De locatie 

Wereldlichtjesdag in Heiloo
in Castricum heeft niet meer vol-
doende ruimte, daarom is geko-
zen om naar een grotere locatie 
uit te wijken en die is gevonden 
in  de Cultuurkoepel op het Willi-
brordusterrein.

29 oktober 2014 43



G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

29 oktober 2014

Bijzonder evenement voor 
mantelzorgers op 10 november
De Castricumse wethouder Ans Pelzer opent op 10 november namens Uit-
geest en Castricum een bijzonder evenement voor de mantelzorgers uit 
beide gemeenten. Als erkenning voor hun waardevolle werk en grote in-
zet krijgen zij een rondvaart aangeboden over het Uitgeestermeer, met 
een uitgebreide lunch en een muzikale verrassing. Het evenement wordt 
in opdracht van de gemeenten Uitgeest en Castricum georganiseerd door 
MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg.
Op 10 november wordt in heel Nederland de Dag van de Mantelzorg ge-
vierd. Er zijn tal van activiteiten voor mantelzorgers: voor gezelligheid 
en ontspanning, maar ook voor zinvolle ontmoetingen met lotgenoten. 
Zo zijn zij er op deze dag even tussenuit, ontlast van dagelijkse zorgen 
en vinden zij een plek om ervaringen te delen met andere mantelzorgers.  
Het thema van dit jaar is niet voor niets: ‘Allemaal verhalen!’
Alle mantelzorgers zijn van harte welkom voor deelname, maar aanmel-
ding is verplicht vóór maandag 3 november. Neem hiervoor contact op via 
tel. 088-9957788 of e-mail: info@maatjez.nl. Over vervoer van en naar de 
opstaplocatie denkt MaatjeZ ook met u mee. Meer informatie over de acti-
viteiten van MaatjeZ op Facebook: www.facebook.com/MaatjeZ

Hondencontroleurs binnenkort weer op pad
In de gemeente Uitgeest moet iedereen, die een of meer honden houdt, 
hondenbelasting betalen. Hondenbezitters zijn wettelijk verplicht zelf aan-
gifte te doen. De firma Thorbecke uit Heerhugowaard houdt binnenkort in 
opdracht van de gemeente controle op het bezit van honden. Dat gebeurt 
aan de hand van de belastingadministratie. 
Als onderdeel van de controle kunnen hondencontroleurs aanbellen om en-
kele vragen te stellen. Vanzelfsprekend kunnen de hondencontroleurs zich 
legitimeren met een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs. Bij in-
woners die niet thuis zijn kan in voorkomende gevallen een informatiebrief 
met een aangiftebiljet hondenbelasting worden achterlaten. 
Het kan zijn dat u sinds kort een hond heeft en u nog niet in de gelegenheid 
bent geweest daarvan aangifte te doen. De gemeente adviseert u niet te 
lang te wachten met het doen van aangifte. Wanneer u geen aangifte doet, 
en de hondencontroleur treft wel een hond aan, dan riskeert u een ambts-
halve aanslag hondenbelasting verhoogd met een wettelijke geldboete. 

Volgens de Verordening Hondenbelasting 2014 bedraagt het tarief voor:
- de eerste hond  € 54,15;
- de tweede hond  € 95,30;
- de derde, vierde, vijfde hond etc. telkens  € 143,75.
- het ‘kenneltarief’ is:  € 685,75.
 
U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting:
a. telefonisch aanvragen bij de afdeling Belastingen en Invordering van 

de gemeente, telefoon 0255-567400;
b. invullen als digitaal formulier op de gemeentelijke website www.uit-

geest.nl, onder Gemeentehuis, Producten en Diensten;
c. invullen bij de receptie van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28, 

1911 EG Uitgeest.

Ophaaldata gft-afval
In week 45 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 3 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 5 november.
De Koog: donderdag 6 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 7 november. 

Nieuw raadslid geïnstalleerd
De gemeenteraad van Uitgeest heeft sinds donderdagavond 23 oktober 
een nieuw gemeenteraadslid. Kees Schouten (VVD) is daarmee de opvolger 
geworden van Arjan Vroon, die vorige maand afscheid nam (foto: ge-
meente Uitgeest).

Delen van AWBZ gaan over naar de Wmo
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt herzien. Zelf-
standig leven en werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er kun-
nen verschillende belemmeringen zijn, waardoor het lastig is om zelf 
een huishouden te runnen en in uw inkomen te voorzien. Denk bijvoor-
beeld aan een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of het hebben 
van psychiatrische problemen. Ook beginnende dementie of andere pro-
blemen bij het ouder worden, kunnen maken dat zelfstandig leven min-
der makkelijk gaat. De begeleiding hierbij werd tot nu toe geregeld via 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) maar wordt vanaf 1 ja-
nuari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten. En die zien dui-
delijk mogelijkheden: ‘Door de juiste combinaties kunnen zaken beter en 
prettiger geregeld worden.’
Misschien kent u de voorbeelden uit uw omgeving: iemand met Alzhei-
mer die af en toe een dagdeel naar de dagopvang gaat in een verpleeg-
huis. Iemand met het syndroom van Down die dagbesteding krijgt in een 
activiteitencentrum. En mensen met psychiatrische problemen die sa-
men het eetcafé runnen bij u in de buurt.
Allemaal vormen van begeleiding en ondersteuning die nu nog vallen 
onder de AWBZ. Datzelfde geldt voor individuele ondersteuning aan huis 
die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Dat 
kan ondersteuning zijn bij het leggen en onderhouden van sociale con-
tacten, bij het huishouden, het bijhouden van de financiën, de vrijetijds-
besteding, enzovoort.

Minder geld
Vanaf 1 januari zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het bieden 
van deze vormen van begeleiding. De gemeenten krijgen hiervoor min-
der geld dan er tot nu toe voor beschikbaar was. ‘We moeten het anders 
gaan organiseren. Dat kost tijd en dat vraagt om een goede communica-
tie tussen de zorgaanbieder en de cliënt,’ zegt Antoine Tromp, wethou-
der Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en Participatiewet. 
‘Maar een andere manier van organiseren hoeft niet negatief te zijn. Inte-
gendeel: we zien juist veel mogelijkheden door de verbinding op te zoe-
ken met activiteiten die de gemeente toch al organiseert.’

Burgerlijke stand

OverleDeN
M.M. Schouten, w/v Jak, 89 jaar.

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl
extra raadsvergadering op 30 oktober
Op donderdag 30 oktober vindt een extra openbare raadsver-
gadering plaats. Die wordt gehouden in de raadzaal en begint 
om 21.45 uur (afwijkend tijdstip!). 
De agenda kent één onderwerp: de openbaarmaking van de 
naam van de persoon die door de gemeenteraad wordt voor-
gedragen als burgemeester van Uitgeest, ter opvolging van 
waarnemend burgemeester Theo van eijk. Met de officiële be-
noeming is daarna nog zes tot acht weken gemoeid. De in-
stallatie als burgemeester van Uitgeest kan dan waarschijnlijk 
half januari zijn beslag krijgen.
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