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Meebouwen aan uniek schip  
Uitgeest - Leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse College uit Cas-
tricum hebben onder leiding 
van bootbouwer Bert van Baar 
de eerste werkzaamheden ver-
richt voor het schip dat mee gaat 
doen aan The Atlantic Challenge. 
Bouwtekeningen op hout uitzet-
ten en de mallen uitzagen waren 
de eerste handelingen die de fa-
natieke bootbouwers afgelopen 
vrijdag verrichtten. Uiteindelijk 
moeten alle werkzaamheden lei-
den tot een elf meter lang schip.  
Nederland ontbreekt nog steeds 
in The Atlantic Challenge Fouda-
tion waar inmiddels al meer dan 
tien landen in actief zijn. Zij ko-
men om de twee jaar bijeen voor 
een vriendschappelijke wedstrijd 
in zeemanschap. Er wordt dan 
gevaren met het type Bantry Bay, 
die werd ontwikkeld door slim 
om te gaan met ervaringen van 
vissers en vrachtvaarders.
.

Vrouw uit Uitgeest betrokken 
bij dubbel verkeersongeval A9
Regio - Vrijdag even voor mid-
dernacht werd bij de politie een 
ongeval gemeld waarbij twee 
personenauto’s betrokken wa-
ren. Het ongeval vond plaats 
op de A9 ter hoogte van Heiloo.  
Beide auto’s reden in de richting 
van Beverwijk. 
Een van de auto’s werd bestuurd 
door een 28-jarige vrouw uit Uit-
geest, die circa 120 km per uur 
reed. Zij was afgeleid, omdat zij 
iets van de passagiersstoel pak-
te en zij botste vervolgens tegen 
haar voorligger. Dit was een 49-
jarige man uit Amsterdam, die 85 
km per uur reed. De man draaide 
hierdoor 360 graden en kwam op 
de vluchtstrook tot stilstand. 

Beide bestuurders waren na de 
aanrijding aanspreekbaar en zijn 
met onbekend letsel voor onder-
zoek overgebracht naar het Ro-

de Kruisziekenhuis in Beverwijk. 
Een blaastest wees uit dat de be-
stuurders geen alcohol hadden 
gedronken. De twee auto’s raak-
ten zwaar beschadigd. 

Intussen was een tweede poli-
tieauto gekomen om de A9 af te 
zetten. Toen de politieman vanaf 
de vluchtstrook de rechterbaan 
op reed kwam hij in botsing met 
een auto, die bestuurd werd 
door een 21-jarige vrouw uit Vel-
sen-Noord. De vrouw en haar 
17-jarige  passagier zijn overge-
bracht naar het MCA in Alkmaar. 
De bestuurder van de politieauto 
kon na behandeling in het Rode 
Kruisziekenhuis weer naar huis. 

Het onderzoek naar de toedracht 
van het ongeval is gestart. De A9 
is één uur en drie kwartier afge-
sloten geweest voor het verkeer.

“Cliënten tevreden met 
de huishoudelijke hulp”
Uitgeest - Begin dit jaar is er in 
opdracht van de gemeenten Vel-
sen, Beverwijk, Heemskerk en 
Uitgeest een enquête uitgevoerd 
bij de cliënten van ViVa! Zorg-
groep die hulp bij het huishou-
den ontvangen. In de diverse ge-
meenten hebben 440 cliënten de 
enquête gekregen waarvan de 
response bijna 50 procent was.  
In Uitgeest werd het hoogst ge-

scoord: de organisatie kreeg een 
8,3 en de medewerkers een 8,7.  
In de enquête werd gevraagd 
naar de kwaliteit en professio-
naliteit van de hulp, de wacht-
tijd, de afspraken en overleg, de 
bereikbaarheid, communicatie 
en informatie, privacy, het aantal 
huishoudelijke medewerkers en 
de vervanging en zelfstandigheid 
en activiteiten. 

Miniconcert 
Wolter Kroes
Uitgeest - Wolter Kroes verzorgt  
vrijdag 7 november een minicon-
cert in Bob’s. In 1995 scoorde 
Wolter zijn eerste grote hit met 
‘Laat met los’. Daarna was voor-
al ‘Ik heb de hele nacht liggen 
dromen’ een ware rage. Tijdens 
de EK-voetbal van dit jaar scoor-
de hij weer een dikke hit met het 
nummer ‘Viva Hollandia’. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via www.bobs.nl 
en bij alle Primera winkels. Aan-
vang 21.00 uur, minimum leeftijd. 
16 jaar. 
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GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4

Gevuld speculaas

100 Gram van 2,25

voor 1,75

deze week

Vervaardigd van alleen de zuiverste grondstoffen! 
100% amandelspijs, roomboter en hele amandelen.



pagina 2 5 november 2008

Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

Pancratiuskerk Castricum
Za. 8 november 18.30 uur: 
Woord- en communiedienst met 
samenzang. Voorganger pastor 
G. Huisman.
Zo. 9 november 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger kapelaan Ka-
leab.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 8 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Zo. 9 november Allerzielen 11.00 
uur: Oecumenische dienst m.m.v. 
dameskoor Bethlehem. Voorgan-
gers kapelaan Kaleab en ds. A. 
Visser.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 9 november Dorpskerk 10.00 
uur: Gesloten. 
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. M. 
Beitler. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche. Uitgezon-
den door radio Castricum (ka-
bel 104,5 m/ether 105 m). Litur-
gie beschikbaar via www.pgcas-
tricum.nl.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 9 november 10.00 uur: Wil-
lem de Boer uit Alkmaar. Van 
O.M. Ontmoetingscentrum 
Geesterhage. Tijdens de dienst 
is er kinderopvang: crèche voor 

babies en peuters. Verschillende 
kinderdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 9 november 10.00 uur: Pastor 
André Wesche.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 9 november 10.00 uur: Ds. 
Nicolai.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Vrij. 7 november 9.30 uur: Woord- 
en communieviering. Voorgan-
ger pastor J. Olling. Koffiedrin-
ken in de Pius.
Za. 8 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering met liturgisch 
koor. Voorganger pastor H. Hel-
sloot.
Zo. 9 november 10.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
gemengd koor. Voorganger pas-
tor H Hudepohl. Willibrordzon-
dag.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 8 november 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 9 november 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. heren-
koor. Voorganger pastor J. Veldt.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 7 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem.
Za. 8 november 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 9 november 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo he-
ren. 11.00 uur: Gezinsviering.
Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
geplaatst wordt is dan groter. 

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

Lezing over Jan Steen
Castricum - Kunsthistoricus 
Martijn Pieters geeft in een le-
zing aan de hand van dia’s een 
goed beeld van de beroemde 
Hollandse schilder Jan Steen. 
Jan Steen (1626-1679) behoort 
samen met Rembrandt van Rijn, 
Johannes Vermeer en Frans Hals 
tot de bekendste schilders uit de 
Nederlandse Gouden Eeuw. 
Door zeer herkenbare schilderij-
en als ‘Het Sint-Nicolaasfeest’ en 
‘In weelde siet toe’, die ook voor 
de 20ste eeuwse mens zeer her-
kenbaar zijn, vestigde Jan Steen 
zijn naam als genreschilder. Die 
genrestukken zijn onlosmake-
lijk verbonden met Jan Steen. 
Zo onlosmakelijk dat ergens in 
de 19de eeuw het gezegde ‘een 
huishouden van Jan Steen’ op-
kwam. Te vaak wordt echter ver-
geten dat Jan Steen ook enke-
le portretten en een groot aan-
tal bijbelse en mythologische 
werken schilderde die gretig af-
trek vonden bij de rijke patriciërs 
van de steden waar hij woonde 
en werkte. 
Of dit inderdaad het beeld van 
‘het huishouden van Jan Steen’ 

Konijn en giraffe maken 
plaats voor de kikker
Castricum - Afgelopen zondag heeft De Springplank haar nieuwe 
start bezegeld met een groots openingsfeest. Na het samengaan met 
Dikkertje Dap is er gewoon doorgewerkt, maar de onthulling van het 
nieuwe logo door wethouder Hes markeerde officieel het nieuwe be-
gin. De ouders en kinderen zullen de nieuwe fase vol enthousiasme in-
gaan met de vrolijke kikker als mascotte. Wie het leuk lijkt om mee te 
doen kan langskomen op de Dorpsstraat 109. Voor meer informatie zie 
www.springplank-castricum.nl.

De Zondagmiddagsociëteit 
wordt op 9 november van 14.00 
tot 16.00 uur gehouden in Ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 5 in Castricum. 
De zaal is open om 13.30 uur. 
De toegang is 3,00 euro. Voor 
meer informatie of het regelen 
van vervoer (tot en met 6 novem-
ber) kan men bellen naar Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon-
nummer 0251 - 65 65 62.

zal bevestigen of zal tegenspre-
ken… dat blijft de vraag. 
Drs. Martijn Pieters (1972) stu-
deerde kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit van Amsterdam.  
De muzikale omlijsting van deze 
middag is in handen van Jan van 
der Schaaf. 
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Kennismaken met accordeon
Castricum - Ook dit najaar or-
ganiseert de accordeonvereni-
ging BCAC uit Castricum een 
‘Accordeon-in’. Deze vindt plaats 
in de Maranathakerk zondag 9 
november. Op deze middag kan 
men op een informele manier 
kennismaken met de veelzijdig-
heid die dit instrument te bieden 

heeft. Deze middag wordt ver-
zorgt door de beide orkesten van 
de BCAC en het ensemble ‘Me-
lodeon’. Het ocncert begint om 
14.00 uur. Na deze Accordeon-
in gaat BCAC aan de slag met 
nieuwe leden. Kijk voor meer in-
formatie op www.accordeonver-
eniging-bcac.nl

Bakkerij in Me Tante
Castricum - Op zondag 9 no-
vember organiseert De Bakke-
rij een singer songwriter-avond 
in café Me Tante. Drie formaties 
treden daar vanaf 20.30 uur op.
De band Sin-Cire van gitarist 
Jarl Hector en zangeres Iris Valk 
speelt een thuiswedstrijd. Vo-
rig jaar vormden ze samen met 
zanger/gitarist Bob Maars, be-
kend van Bob en de Blue Band, 
een gelegenheidstrio. Dit beviel 
zo goed dat ze er nu een ver-
volg aan geven. Het drietal zal 
een mix van melodramatische 
en swingende popsongs te ho-
ren geven. 
Ook Fabiana Dammers verzorgt 
een optreden. Deze half-Itali-
aanse uit IJmuiden trad met haar 

eigen werk al op in veel Amster-
damse en IJmuidense kroegen 
en stond op podia als het Patro-
naat, Bitterzoet en de Melkweg. 
Haar teksten raken de kern door 
hun eenvoud, uitgedrukt in me-
lodieuze composities. 
Benjamin Winter is een oude be-
kende van de Bakkerij. Hij heeft 
er met zijn backingband The Ma-
ke Belief meerdere keren opge-
treden. Deze Amerikaanse Sin-
ger Songwriter is afkomstig uit 
de band Sisera Fell. Met die band 
heeft hij zes jaar getoerd en drie 
albums uitgebracht. Nadat de-
ze band uit elkaar viel besloot 
Benjamin Winter solo te gaan. 
afé Me Tante is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30. Gratis entree. 

Huiswerkinstituut Cognovi 
al acht jaar groot succes
Castricum - Binnenkort krijgen 
de kinderen het eerste rapport 
van dit schooljaar en voor veel 
leerlingen zal dat goed uitpak-
ken. Bij sommige leerlingen zal 
duidelijk worden dat ze niet zo 
goed hebben gepresteerd. Dan 
gaan ouders en leerlingen zich 
zorgen maken. In die gevallen is 
het prettig om te weten dat leer-
lingen, die in de problemen drei-
gen te komen, door Cognovi be-
geleid kunnen worden. Bij huis-
werkinstituut Cognovi kunnen 
ze zich geconcentreerd aan hun 
studie wijden. Cognovi is geves-
tigd in twee panden, die beide 
een huiselijke en rustige studie-
omgeving bieden. Een team van 
ervaren medewerkers staat voor 
de leerlingen klaar. 

Oprichtster Anita de Groot: “Van 
middelbare schoolleerlingen 
wordt tegenwoordig heel veel 
verwacht. Leerlingen moeten 
veel meer dan vroeger zelfstan-

dig het huiswerk plannen en ma-
ken. Onderbouwleerlingen wor-
den bij CognovI goed begeleid 
in het ‘leren leren’. Zo kunnen ze 
zich hun weg in het middelbaar 
onderwijs makkelijker eigen ma-
ken. Het studiehuis in de 2e fa-
se van HAVO en VWO vergt veel 
discipline en veel zelfstandigheid 
van de leerlingen. Ook voor deze 
leerlingen kan Cognovi veel be-
tekenen in de vorm van studie-
ondersteuning, regelmatig leren 
werken en goede planningen 
maken en uitvoeren.”
Cognovi is bedoeld voor kinde-
ren die wel willen en kunnen le-
ren, maar die gedurende een be-
paalde periode extra begeleiding 
en ondersteuning nodig hebben.
Veel ouders wachten te lang met 
het inroepen van hulp, dat leidt 
vaak tot extra problemen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.cognovi.nl. Het instituut is 
bereikbaar op tel.: 0251-674717 
en via e-mail: info@cognovi.nl.

Vogeltentoonstelling 
Castricum - In de kantine van 
de korfbalvereniging Helios op 
sportpark Noord End wordt voor 
de 43e keer de vogeltentoonstel-
ling gehouden. Behalve kanaries 
en parkieten zijn er ook verschil-
lende soorten tropische vogels te 
bewonderen. Het bestuur en de 
leden lichten alles toe en helpen 
beginners op weg. De toegang is 
gratis en de show is toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. De ten-
toonstelling wordt gehouden op 
15 november van 10.00 tot 22.00 
uur en 16 november van 10.00 
tot 17.00 uur.

Estômago; nog een week
Raimundo Nonato beschikt over 
een kooktalent dat hem in staat 
stelt snel op te klimmen in het le-
ven en de liefde. Hij komt ech-
ter in de gevangenis terecht, 
waar hij weer onderaan de soci-
ale ladder moet beginnen en zijn 

kookkunsten moet inzetten om 
hogerop te komen. 
Gedurende de gehele film wordt  
naar de grote onthulling toege-
werkt en dat zorgt voor een fan-
tastische en volledig tevreden-
stellende conclusie. 

Première Quantum of Solace
Quantum of Solace brengt het 
vervolg van de avonturen die 
James Bond (Daniel Craig) in 
Casino Royale beleefde. Na het 
verraad van Vesper, de vrouw 
van wie hij hield, wil 007 wraak 
nemen. Het blijkt dat de orga-
nisatie die Vesper chanteerde, 
veel complexer en gevaarlijker is 
dan iemand vermoedde. Forensi-
sche informatie legt een verband 
tussen een Mi6 verrader en een 
bankrekening in Haïti. 
Daar maakt Bond kennis met 
de knappe maar opvliegende 
Camille (Olga Kurylenko), een 
vrouw die haar eigen vendetta 
heeft. Camille leidt Bond recht 
naar Dominic Greene (Mathieu 
Amalric), een meedogenloze za-
kenman en belangrijk figuur in 
de mysterieuze organisatie. Tij-
dens een opdracht die Bond naar 
Oostenrijk, Italië en Zuid-Ameri-
ka voert, ontdekt hij dat Greene, 
die tot alles bereid is om de con-
trole te verwerven over een van ‘s 

werelds belangrijkste natuurlijke 
hulpbronnen, een deal wil slui-
ten met de verbannen Generaal 
Medrano (Joaquin Cosio). Gree-
ne die zijn partners in de orga-
nisatie gebruikt en zijn machtige 
contacten in de CIA en de Britse 
regering manipuleert, belooft het 
bestaande regime in een Latijns-
Amerikaans land omver te wer-
pen en zo de Generaal de con-
trole over het land te bezorgen in 
ruil voor een schijnbaar dor stuk 
land. 
Verwikkeld in een web van ver-
raad, moord en bedrog, werkt 
Bond samen met oude vrienden 
in de strijd om de waarheid aan 
het licht te brengen. 

Naarmate hij dichter bij de man 
komt die verantwoordelijk is voor 
Vespers verraad, moet 007 de 
CIA, de terroristen en zelfs M te 
slim af zijn, als hij Greenes sinis-
ter plan wil ontrafelen en diens 
organisatie een halt toeroepen. 

Balloon naar Musea Records
Castricum - De Noord-Hollandse 
band Balloon heeft onlangs een 
contract getekend met het pres-
tigieuze Franse label Musea Re-
cords, de nummer 1 onafhan-
kelijke maatschappij gespecia-
liseerd in progrock. Musea zal 
de debuut-cd van Balloon ‘Mo-
tivation’ wereldwijd uitbrengen. 
Een mijlpaal voor de band! Cas-
tricumse gitarist Jos Comman-

deur: “We beschouwen het als 
een grote eer om onder dezelfde 
vlag te varen als bands als Flo-
wer Kings, Anekdoten, Porcupi-
ne Tree en Deep Purple, om er 
maar een paar te noemen.”
De release van Motivation door 
Musea Records is in november. 
Het tweede album van Balloon 
staat gepland voor eind 2009.
 

Huiselijk geweld
Akersloot - Zaterdag om-
streeks 2.15 uur heeft een 40-ja-
rige vrouw uit Akersloot de poli-
tie gebeld vanwege zeer agres-
sief en dreigend gedrag van haar 
36-jarige echtgenoot. De man 
bedreigde haar met de dood. 
De vrouw maakte zich boven-
dien ernstig zorgen om hen bij-
na 2 jaar oude zoon, die ook in 
de woning aanwezig was. De 
man bleek zeer dronken en ver-
ward. Hij is aangehouden, en in 
verband met zijn psychische toe-
stand vervoerd naar het MCA in 
Alkmaar.
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Uitgeest wacht zware klus
Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest waren afgelopen week-
end vrij. Zondag 9 november 
moet de ploeg van aanvoerder 
Shari Breetveld het uit opnemen 
tegen RKEDO, en dat is een te-
genstander die op eigen veld 

weinig punten weggeeft. Het du-
el begin om 14.00 uur. De week 
daarop speelt Uitgeest thuis te-
gen Sporting Krommenie en dat 
is een zeer interessante tegen-
stander. Dit duel begint om 11.00 
uur. 

“Mijn buren doen vreemd”
Regio - Mensen met psychische 
problemen worden geconfron-
teerd met discriminatie, voor-
oordelen en stigmatisering. Er 
bestaat in de maatschappij nog 
veel onbegrip en onduidelijk-
heid over dit soort problemen. 
Om vooroordelen en stigmatise-
ring over mensen met een psy-
chische beperking tegen te gaan 
organiseert GGZ Dijk en Duin 
bijeenkomsten ‘Met elkaar in ge-
sprek over… wonen en situaties 
in het dagelijks leven’. 
Tijdens deze avondbijeenkom-
sten wisselen bewoners, op ba-
sis van gelijkwaardigheid vanuit 
verschillende achtergronden, er-
varingen met elkaar over wonen 
en problemen in het dagelijkse 
leven. De bijeenkomsten zijn be-
stemd voor alle bewoners die op 

de één of andere manier geïnte-
resseerd zijn in dit onderwerp. 
Ook mensen die ervaring heb-
ben met psychische problemen 
van familieleden, vrienden, bu-
ren, collega’s zijn welkom! Ook 
mensen die in hun werk in aan-
raking komen met mensen met 
psychische problemen zijn wel-
kom. 
De bijeenkomsten vinden plaats 
van 19.30 – 21.30 uur op woens-
dag 12 november in ‘t Kruispunt, 
Mozartlaan 1A in Akersloot, op 
maandag 24 november 2008 in 
Dorpshuis De Zwaan, Middel-
weg 5 in Uitgeest en op woens-
dag 26 november in Vredenburg, 
Dusseldorperweg 64 in Limmen.
Gespreksleider is Moni Hanas-
bei, preventiemedewerker GGZ 
Dijk en Duin. 
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samen de herfst proeven....??
Een vroege schemering en gezellige avonden, dus
alle tijd om te genieten van zoveel lekkers.....
speculaas gevulde koeken
de hele week 3 stuks € 2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:

roomboter amandel staaf
pure kwaliteit ! nu van  3,95 voor € 3, 45 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 
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Wachtlijsten bij kinder-
opvang De Regenboog
Uitgeest - Wie in de nieuwe 
woonwijk Waldijk komt te wonen 
mag wel in een heel vroeg sta-
dium zijn/haar kind opgeven bij 
meerdere kinderdagverblijven. 
Want er zijn helaas wachtlijs-
ten, niet alleen voor wat betreft 
de dagopvang, maar ook voor de 
naschoolse opvang. En dat geldt 
voor de sinds 1991 bestaande lo-
catie De Regenboog in woonwijk 
De Koog aan de Benesserlaan 35 
zowel als voor de dit jaar gestar-
te dépendance van De Regen-
boog aan de Benningskamplaan 
66 in woonwijk Waldijk. Wij had-
den een gesprek met de direc-
trice van beide locaties, Maaike 
van Kalmthout.
 
Geborgenheid
Maaike: “Wij passen hier he-
le dagen op kinderen. Het voor-
naamste is dat wij de kinderen 
geborgenheid geven. Zij moe-
ten zich veilig voelen. Wij raken 
aan hen gehecht, kennen hen 
goed en andersom natuurlijk. 
Er zijn regels, maar die worden 
niet dwingend toegepast. Voor 
wat De Regenboog aan de Be-
nesserlaan 35 betreft werken wij 
met drie groepen voor de dag-
opvang (36 kinderen per dag). 
Landelijk moet er voor ieder kind 
drieënhalve vierkante meter be-
schikbaar zijn. 1e) hebben wij 
een babygroep voor kinderen 
van nul tot twee  jaar (maximaal 
tien kinderen); 2e) een peuter-
groep voor kinderen van twee 
en drie jaar (maximaal veertien 
kinderen) en een verticale groep 
met alle leeftijden door elkaar 
(maximaal twaalf kinderen van 

nul tot vier jaar). Bij deze laatste 
verticale groep mogen niet meer 
dan twee baby’s per dag worden 
aangenomen. Daarnaast heb-
ben wij een lokaal voor de na-
schoolse opvang (maximaal 35 
kinderen per dag). In de dépen-
dance van De Regenboog wer-
ken wij met twee verticale groe-
pen (maximaal 24 kinderen per 
dag) en is er één lokaal voor de 
naschoolse opvang (maximaal 
30 kinderen per dag). Voor alle 
genoemde groepen zijn er twee 
leidsters en één stagiaire. Alle 
leidsters hebben een SPW-oplei-
ding (Sociaal Pedagogisch Werk) 
van drie jaar gevolgd. De mees-
te kinderen komen hier twee of 
drie dagen.”
De Regenbooglocaties zien er 

goed uit. Je ziet hygiënische 
marmoleum vloeren,  waar de 
kinderen lekker vrij op kunnen 
spelen en een groot aanbod 
aan speelgoed. In het oog val-
len de mandjes. Voor ieder kind 
is er een mandje, waarin onder 
meer een geliefd knuffeldier zit 
en ook een schriftje, waarin de 
leidsters iedere week vermelden 
wat de kinderen die week heb-
ben gedaan en soms een vraag 
stellen aan de ouders. Maaike: 
“Kinderen gedijen het beste bij 
een vast ritme. Zo zullen wij al-
tijd iedere dag met de kinderen 
- als het weer het toelaat natuur-
lijk - naar buiten gaan. Wij heb-
ben een drieling- en een twee-
lingwagen alsmede een bol-
derkar om de kinderen bijvoor-

beeld naar een plein of park te 
brengen. Bovendien kan er bui-
ten worden gespeeld op de bij-
behorende speelplaatsjes. Be-
weging en frisse lucht vinden wij 
belangrijk.”  
“Als wij met zijn allen rondom de 
tafel zitten, spelen wij altijd in op 
de beleving van de kinderen. Om 
11.15 à 11.30 uur wordt er met el-
kaar geluncht. Kinderen leren al 
vroeg sociaal te zijn. Zo moeten 
zij op hun beurt wachten bij het 
broodjes smeren. Om 12.30 uur 
gaan díe kinderen, die het nodig 
hebben naar bed tot 14.30 uur. 
Daarna wordt er fruit gegeten en 
kunnen de kinderen vrij spelen, 
zijn er activiteiten of lezen wij 
voor uit bijvoorbeeld het gelief-
de boekje De Mol. Om 16.30 uur 
krijgen de kinderen drinken met 
een plakje ontbijtkoek.” 
Er zijn zes basisscholen in Uit-
geest. Sinds 1 augustus 2007 

is er een wet van kracht, waar-
bij landelijk alle basisscholen 
zelf voor buitenschoolse opvang 
voor kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar moeten zorgen. Maai-
ke: “Wij hebben voor wat de na-
schoolse opvang betreft con-
tracten met de directies van vijf 
basisscholen: De Wissel, Palt-
rok, Vrijburg, Binnenmeer en de 
Molenhoek. Wij halen de kinde-
ren om 15.30 uur van school. Wij 
hebben per opvang een busje of 
wij gaan lopen en laten de kin-
deren even lekker rennen. Een-
maal binnen wordt er eerst fruit 
gegeten en wordt er iets gedron-
ken. Naast het doen van allerlei 
activiteiten staan er geheel aan-
gepast aan de huidige tijd bij 
de naschoolse opvang ook een 
computer en een televisie. Tus-
sen 17.00 en 18.00 uur worden 
de kinderen weer opgehaald.” 
(Marga Wiersma)   

De directrice Maaike van Kalmthout (rechts) met twee leidsters van 
de dépendance De Regenboog, Linda Beentjes (links) en Nera Pe-
ric (midden).

Kinderen van de dagopvang in De Regenboog (De Koog, Benesser-
laan 35).
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Badmintonclub Oranjeboven 
kijkt terug op winst en verlies
Uitgeest - Badmintonclub Oran-
jeboven speelt met twee teams 
in het nieuwe competitieseizoen 
van de Nederlandse Badmin-
tonbond. Het jongensteam  be-
staat uit Jelle Ullersma, Lars van 
der Graft, Michael Biesot en Pe-
pijn Botermanl. De jongensdub-
bel van Pepijn/Michael en Lars 
en Jelle werden verloren. De jon-
gensenkel van Pepijn werd ge-
wonnen in twee sets 21-10 en 
21-9 en Lars won ook zijn en-
kelpartij met 21-19 en21-13.. Mi-
chael verloor zijn partij helaas in 
drie sets: 21-19, 09-21 en 15-21. 
Jelle speelde zijn eerst game erg 
goed, maar verloor toch met 17-
21. De resterende dubbelpartij-
en werden gewonnen door de 
tegenpartij. Eindstand 2-6. Er 
wordt nog gezocht naar enke-
le sponsors om de jeugd in Uit-
geest te stimuleren om te bad-
mintonnen. 
Het Mixteam 3e klasse heeft zon-
dag een thuiswedstrijd gespeeld 
tegen badmintonclub De Stolp 
uit Koedijk. De eerste dame, Cin-
dy Engelbaerts, heeft vrij gemak-
kelijk haar single gewonnen in 
twee sets: 21-11 en 21-13. Ilnoa 

had de dag van haar leven om 
een driesetter winnend af te slui-
ten. De setstanden: 21-15,19-21 
en 21-11. De heren enkelpartijen 
werden vrij eenvoudig gewon-
nen door Marcel v.d.Pas in twee 
sets: 21-8 en 21-11. Remon Hart 
had in twee sets ook vrijwel geen 
tegenstand en won ook in twee 
sets 21-9 en 21-10. Ilona/Cindy 
speelden een damesdubbelpar-
tij en wonnen de wedstrijd in 2 
sets. Dick Breeuwer en Remon 
Hart speelden de herendubbel 
en wonnen deze vrij moeizaam in 
twee sets.  De mixpartij van Ilo-
na en Remon werd in een drie-
setter gewonnen door de Stolp. 
De partij van de dag was de eer-
ste mixpartij van  Marcel/Cindy 
en die werd winnend afgesloten 
in twee sets 21-12 en 21-6.

Nieuwe dames zijn overigens 
welkom bij de club. De thuis-
wedstrijden worden zondag-
ochtend om 10.00 uur in Sport-
hal de Zien gespeeld. De volgen-
de thuiswedstrijd is 23 november 
in Sporthal de Meet om 10.00 
uur. Voor meer informatie: www.
bcoranjeboven.250x.com.

Foto voor nieuwe bedrijfsleider
Uitgeest -  Woensdag 29 okto-
ber ging een groot deel van de 
F-sectie op de foto bij Super de 
Boer. Deze supermarkt heeft in 
het verleden al veel voor FC Uit-

geest gedaan en de club ge-
sponsord. 
Onlangs heeft de scheidende 
bedrijfsleider, de heer Laan, nog 
een contract voor enige jaren af-

gesloten om de jeugd, de F sec-
tie met name, te sponsoren. De 
nieuwe bedrijfsleider wordt ge-
trakteerd op de groepsfoto voor 
in de zaak. 

Stormvogels onderuit
Uitgeest - Korfbalvereniging 
Stormvogels is tegen koploper 
Danaiden met 9-17 onderuit ge-
gaan. De tegenstander was ge-
woon te sterk, maar Stormvogels 
werkte hard en liet een goede in-
druk achter.
Het duel was vorige keer afgelast 
vanwege het slechte veld. Speler 
Gerard Valkering: “Het is goed 
dat dit de laatste buitenwedstrijd 
was, want het veld ligt er geha-
vend bij.” Stormvogels wist voor-
af dat het moeilijk zou worden. 
Valkering: “Bij deze wedstrijd 
was het vooral de bedoeling om 
weer eens een lekkere wedstrijd 
neer te zetten. Een wedstrijd 
waarbij we uit gaan van de po-

sitieve punten zodat we weer fris 
de zaal in kunnen. Daarbij heb je 
tegen de koploper weinig te ver-
liezen en veel te winnen. Een re-
delijk onbevangen wedstrijd in 
combinatie met concentratie zou 
nog wel voor een stuntje kunnen 
zorgen.”  
De eerste twintig minuten begon 
de thuisploeg goed. “Tot 2-2 ble-
ven we bij, en ook tot 3-5 werd 
het gat niet groot. Daarna volgde 
een fase waarin we wat minder 
geconcentreerd waren en dus 
ook wat fouten gingen maken. 
Hierdoor kwamen ze met 3-8 
voor. Door een kans van Jord on-
der de korf en een afstandschot 
van Jolanda kwamen we tot 5-

8 terug voor rust.” Na de pauze 
kwam Stormvogels nog wel te-
rug tot drie punten achterstand. 
Valkering: “Maar vervolgens zijn 
ze steeds een klein stukje verder 
van ons weggelopen. Dit heeft 
geresulteerd in een 9-17 neder-
laag. Al met al was het een wed-
strijd waarin door de hele ploeg 
hard gewerkt is. Punten waarop 
is getraind zijn naar voren ge-
komen en ook van afstand zijn 
weer ballen raak geschoten. 
Wanneer de concentratie de he-
le eerste helft goed had geweest 
dan had een stunt er wellicht in-
gezeten.” 
Stormvogels speelt deze week 
drie oefenwedstrijden. “Dat is bij 
een interessant toernooi in Haar-
lem. Met deze wedstrijd in het 
achterhoofd kunnen we positief 
toewerken naar de zaalperiode.” 

Verlies en winst voor MHCU
Uitgeest - Het was weer druk 
bij hockeyclub MHCU afgelopen 
weekend. De Meisjes C2 hadden 
een uitwedstrijd tegen Qui Vi-
ve op het programma. Al in de 
eerste minuut kwam Uitgeest op 
voorsprong. Qui Vive sloeg ech-
ter snel terug waardoor de stand 
gelijk werd. Na rust kwam Uit-
geest wederom op voorsprong 
wat door Qui Vive weer werd 
afgestraft. Uitgeest nam weer 
het initiatief wat leidde tot 2-3, 
het antwoord kwam van Qui Vi-
ve: 3-3. Qui Vive bleek toch over 
de langste adem te beschikken 
want zij scoorden uiteindelijk de 
winnende treffer: 4-3.

De jongens D1 togen naar Am-
sterdam. Zij gingen erg voortva-
rend van start. Al rap was het 0-1 
en zij liepen uit tot 0-3. Vlak voor 

rust scoorde Amsterdam een te-
gendoelpunt: 1-3. Na de rust leek 
het erop of de jongens van Uit-
geest de draad even kwijt waren 
en Amsterdam kwam op gelijke 
hoogte. Uitgeest was echter op 
een overwinning gebrand en zij 
gingen ervoor. Vijf minuten voor 
tijd scoorde Olivier Everts het 
winnende doelpunt. In de laatste 
minuut werd het nog erg span-
nend omdat de wedstrijd ver-
lengd moest worden in verband 
met het nemen van een strafcor-
ner door Amsterdam. Gelukkig 
voor Uitgeest werd deze na enig 
rondspelen gemist.

De jongens C1 zijn gepromo-
veerd en het was spannend hoe 
ze het er de eerste wedstrijd van-
af zouden brengen. Zij moesten 
‘bij de buren’ (Castricum) spelen. 

De eerste helft ging gelijk op, de 
ruststand was 2-2. De tweede 
helft ging Uitgeest beter com-
bineren en werden de flanken 
gebruikt. Een goede strafcorner 
werd hard ingeslagen, goed sa-
menspel alsmede een fout van 
de verdediging van Castricum 
zorgden uiteindelijk voor een 2-
5 overwinning.

Meisjes D2 hebben het zwaar 
gehad in de voorronde, na de 
herindeling hebben ze laten zien 
dat ze wel degelijk kunnen hoc-
keyen. Een spannende wed-
strijd tegen Zandvoort, waar ze 
bij rust voor stonden met 2-0. In 
de tweede helft werd Zandvoort 
sterker en kon terugkomen tot 2-
1. Er werd geknokt tot de laat-
ste seconde om de winst niet uit 
handen te gegeven.

FCU onderuit in Schagen
Uitgeest - Fc Uitgeest is tegen 
SRC teleurstellend met 5-2 on-
deruit gegaan. Het team van trai-
ner Jurg Bosman was niet slech-
ter, maar ging niet goed met de 
mogelijkheden om.
Uitgeest blijft ondanks het ver-
lies wel koploper, maar achter-
volgers Fc Den Helder en SRC 
hebben een punt minder en nog 
een duel in te halen. Fc Uitgeest 
liet in het eerste bedrijf goed 
spel zien. De ploeg moest het 
doen zonder Juan Viedma die 
geblesseerd was. Er werd goed 
gecombineerd en daardoor ont-
stonden er al snel mogelijkhe-
den. SRC bleef met het nodge 
geluk op de been. Door Yechi 
Wijk werd het al snel 0-1. Na zes 
minuten stond het alweer ge-
lijk. Wijk creerde daarna nog een 
goede kans maar hij had pech 
bij de afwerking. Het spel golf-
de in die fase op en neer, maar 

kansen bleven lange tijd uit. Het 
publiek behoefde zich allerminst 
te vervelen met het vertoonde 
spel, maar veerde pas zes minu-
ten voor rust weer op. Topschut-
ter Ramon den Nijs kreeg het op 
zijn snelle heupen en passeerde 
drie man op rij. Zijn voorzet van-
af de achterlijn kwam echter niet 
bij een ploeggenoot terecht. Den 
Nijs had even later pech toen 
de arbiter niet floot bij een zwa-
re overtreding tegen hem in het 
strafschopgebied. Vlak voor rust 
kwam de thuisploeg op 2-1. In 
de tweede helft speelde Uitgeest 
beduidend minder. Lange tijd 
waren er aan beide kanten geen 
echte kansen. Een kwartier voor 
tijd werd het 3-1, en dat was voor 
Uitgeest de genadeslag. Wel kon 
Wijk via een vrije trap nog sco-
ren. Maar de thuisploeg liep uit 
naar 5-2. Uitgeest had belangrij-
ke punten verspeeld.

De hond Binkie was ook aanwezig bij het duel van FC Uitgeest. Zijn 
enthousiasme kende geen grenzen. 



pagina 10 5 november 2008

Burgerlijke stand Castricum
Geboren: 
Wonende te Castricum:
22-10-2008: Imme, dochter van 
G.M. Brouwer en E.C.M. Stee-
man, geboren te Castricum. 22-
10-2008: Liz Laurentia, doch-
ter van M.A. Willemse en M.C. 
Kos, geboren te Beverwijk. 22-
10-2008: Eefje, dochter van B.F. 
Lute en S.D. van der Geer, ge-
boren te Beverwijk. 23-10-2008: 
Suze Amy, dochter van A.G. Zon-
neveld en J.J.E. Assink, geboren 
te Beverwijk. 23-10-2008: Raoul, 
zoon van F.A. de Wilde en M.M. 
Twisk, geboren te Alkmaar. 23-
10-2008: Emilia Linna, dochter 
van N. Wagner en I. Stirbu, ge-
boren te Beverwijk. 23-10-2008: 
Binc Luca, zoon van A.A. Swart 
en E.K. van Reden, geboren te 
Alkmaar. 24-10-2008: Mike Jan, 
zoon van E.C. Huige en A. Duive-
man, geboren te Castricum.
Wonende te Bakkum:
22-10-2008: Sep Huib, zoon van 
D. Broeke, geboren te Den Hel-
der.
Wonende te Limmen:
24-10-2008: Phoo Pwint Swe, 

dochter van Y. Naing en P.Y.F. 
Yangon, geboren te Alkmaar. 28-
10-2008: Esmée Johanna Gijs, 
dochter van H.P.N. Nijman en M. 
Hoetmer, geboren te Alkmaar

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
24-10-2008: Kloosterman, Mark 
en Kleuver, Maaike S., beiden 
wonende te Zeist. 29-10-2008: 
Min, Leonardus R., wonende te 
Limmen  en Kamphuijs, Judith, 
wonende te Alkmaar

Overleden:
Wonende te Castricum:
21-10-2008: Briefjes, Johan-
nes J.N., oud 66 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met M.U. Zonneveld. 21-
10-2008: Emmens, Willem, oud 
77 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met A. Knol. 21-10-
2008: Boswinkel, Gerrit J., oud 
82 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd geweest met C.C. Hol-
leman. 24-10-2008: Vijn, Theo-
dorus J., oud 92 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met E.C.J. 

De Klussenier met Vertrouwd 
Verbouwen méér in zijn mars
Heiloo - De klanten denken bij 
De Klussenier nog te vaak aan 
een klusjesman die een schilde-
rijtje komt ophangen of een stop-
contact op de muur schroeft. De 
Klussenier Peter Langedijk uit 
Heiloo weet wel beter. “Ik plaats 
complete keukens, installeer 
badkamers terwijl ook een aan-
bouw geen verrassingen ople-
vert. ‘Doe je dat ook’ hoor ik dan 
van klanten. Vandaar dat we lan-
delijk met De Klussenier ‘Ver-
trouwd Verbouwen’ introduce-
ren om te laten weten dat wij 
veel meer in onze mars hebben. 
In Heiloo en omgeving zijn ze bij 
mij aan het goede adres.” 
Op 1 april 2008 startte Peter 
Langedijk (53) zijn eigen onder-
neming als De Klussenier. Hij 
kwam destijds in aanraking met 
De Klussenier, een franchiseor-
ganisatie. Hij doorliep een inten-
sief toelatingstraject. Zij bege-
leiden De Klussenier op gebie-
den als marketing, administra-
tie enz. Voordat hij aan de slag 
kon, volgde Peter eerst een vijf-
daagse training om die onderne-
mersvaardigheden onder de knie 
te krijgen. Peter: “Ik ben blij dat 
ik de stap heb gedaan en het is 

een goede beslissing. Vooral de 
eerste maanden heb ik heel veel 
kleine klusjes gedaan. Geleide-
lijk werd de omvang van de klus-
sen steeds groter omdat je kwa-
liteit levert. De volgende vraag 
is dan ook ‘kun jij ook een bad-
kamer voor me maken’. Zo krijg 
je een sneeuwbaleffect. Vreemd 
eigenlijk, want toen ik nog voor 
een baas werkte vroeg niemand 
of ik dat vakmanschap in de vin-
gers had. Nu moet ik uitleggen 
dat ook de grotere klussen bij 
mij als zelfstandig ondernemer 
in goede handen zijn.” Peter is 
niet de enige Klussenier die te-
gen dit probleem aanloopt. Zijn 
meer dan 200 collega’s in den 
lande ervaren dat ook. Vandaar 
dat de franchisegever van De 
Klussenier deze lente een cam-
pagne startte om Vertrouwd Ver-
bouwen onder de aandacht bij 
de consument te brengen. Pe-
ter: ‘In de praktijk is het voor-
al voor particulieren moeilijk om 
een aannemer te krijgen om-
dat deze zich helemaal richt op 
nieuwbouw- en renovatiepro-
jecten. De Klussenier kan van-
uit zijn vakmanschap het hele 
gebied invullen tussen zeg maar 

de klusjesman en de aannemer. 
De klant krijgt dezelfde zekerhe-
den, bijvoorbeeld garantie ter-
wijl wij ook bij brancheorganisa-
ties zijn aangesloten. Daarnaast 
kunnen we klanten misschien 
nog wel beter bedienen als het 
gaat om de inkoop van materi-
alen. Ons netwerk is veel groter 
omdat wij de inkoop samen met 
200 Klusseniers gebundeld heb-
ben en van die scherpe conditie 
profiteert de klant. Voor een bad-
kamer kan ik met de klant naar 
professionele toonzalen waar ze 
ideeen kunnen opdoen. Ik le-
ver dan de materialen en ver-
zorg de installatie. Volgens mij is 
Vertrouwd Verbouwen dan ook 
op het lijf van De Klussenier ge-
schreven.” 
Al met al reden genoeg en vol-
doende waarborgen voor klan-
ten om ook de grotere klussen 
aan een veelzijdige vakman als 
Peter Langedijk toe te vertrou-
wen. Peter werkt vanuit zijn huis 
aan de Ronde Laan 19 in Hei-
loo. Hij is bereikbaar op 072-
5322435 of 06-53738896, via  
p.langedijk@klussenier.nl of via 
de website www.peterlangedijk.
klussenier.nl.  

Hauer. 25-10-2008: Visser, An-
na G., oud 93 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met T. 
van Tergouw. 25-10-2008: Stam, 
Wilhelmina, oud 86 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met M.A. Venneker. 26-
10-2008: Borsje, Jozina, oud 81 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met J.P.G. Terwee. 
27-10-2008: Veldt, Theodorus J., 
oud 57 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.M. van Til-
burg. 28-10-2008: Stuifbergen, 
Maria, oud 93 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
J.P. Hofstede. 28-10-2008: Bos, 
Petrus, oud 81 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd met J.M. 
Laan. 29-10-2008: Gerats, Arnol-
dus J.J. oud 53 jaar, overleden te 
Castricum.
Wonende te Heiloo:
27-10-2008: de Haas, Johannes 
G., oud 82 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met G.M. van As-
sema.

Wonende te Limmen:
22-10-2008: van Diepen, Petrus 
G.M., oud 51 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met M.G. Win-
kelman. 

Klassieke Muziekweek Liever Live
Pianist Alexander Drozdov 
vervangt Richard Flemming
Castricum - De nationale Klas-
sieke Muziekweek Liever Live 
ging vrijdag 31 oktober van start 
met de wereldpremière van drie 
spetterende ringtones. Deze 
werden gespeeld door het Bra-
bants Orkest onder leiding van 
dirigent Jos van Veldhoven. Elke 
concertbezoeker ontvangt deze 
ringtones gratis. 
Via een speciale onderzetter 
kan het concertpubliek boven-
dien meedingen naar een gro-
te prijs: een klassiek avondje uit 
ter waarde van 750 euro, ter be-
schikking gesteld door landelijk 
coördinator Bureau Promotie Po-
diumkunsten. Voor zaterdag 8 
november stond pianist Richard 
Flemming geprogrammeerd. 
Door een ernstige rugblessure 
is hij verhinderd. Hij wordt ver-
vangen door de bekende jon-
ge Russische pianist Alexander 
Drozdov. Van zijn binnenkort te 
verschijnen debuut-cd speelt 
hij de Fantasiestücke van Schu-
mann en van Rachmaninov de 
Etudes-Tableaux.     

Tot en met 9 november zijn er 
overal in het land speciale con-
certen, workshops en ontmoe-
tingen. Iskra is het enige podium 
in de wijde regio rond Castricum 
dat een programma brengt met 
twee concerten. De Klassieke 
Muziekweek is een groots lande-
lijk muziekevenement met op di-
verse locaties afwisselende con-
certen met speciaal repertoire 
door bijzondere solisten en en-
sembles. Dit alles om een groot 
publiek laagdrempelig kennis te 
laten maken met veelzijdige en 
boeiende klassieke muziek. 

Afgelopen zaterdag maakte het 
internationaal befaamde Daniel 
Kwartet al grote indruk op een 
goed bezocht concert. 
De jonge Rus Alexander Drozdov 
(Moskou, 1979) is een tempera-
mentvolle pianist die eerder in 
de klassieke voorjaarsserie van 
Iskra in 2007 voor een volle zaal 
veel enthousiasme oogstte. Dit 
jaar voltooide hij zijn pianostu-
die ‘Cum Laude’ aan het Con-
servatorium van Amsterdam. Hij 
verleende solistische medewer-
king aan concerten in prestigi-
euze zalen, zowel in Rusland, Is-
raël als in Europese landen, met 
diverse Russische orkesten. Dit 
jaar nam hij deel aan het pres-
tigieuze CIMA festival in Tosca-
ne, ‘Piano aux Jacobins’ in Tou-
louse en het Festival de Musique 
à Bougival bij Parijs.

De Klassieke Muziekweek Liever 
Live! van Iskra biedt een concert 
met na afloop een gratis drank-
je naar keuze tijdens een sa-
menzijn met elkaar en een meet 
& greet met de solist. Lees meer 
in de speciale Klassieke Muziek-
week Liever Live! brochure, ver-
krijgbaar bij Iskra en onder an-
dere bij bibliotheek Castricum en 
voor het laatste nieuws op www.
iskra.nl. 

Het concert is in de Dorpskerk, 
Kerkpad 1 in Castricum; aanvang 
20.15 uur. Entree 10,00 euro; voor 
Iskra-donateurs, CJP en studen-
ten 8,00 euro en voor kinderen t/
m 12 jaar 6,00 euro. Groepskor-
ting vanaf 10 personen is ook 
mogelijk. Kaarten bestellen via 
www.iskra.nl of tel. 0251 674379. 

Donateursavond 
Oud-Castricum
Castricum - De jaarlijkse do-
nateursavond van de Stichting 
Werkgroep Oud-Castricum wordt 
gehouden op donderdag 13 no-
vember in ontmoetingscentrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 
te Castricum. Start om 20.00 uur.

Het thema van die avond is: de 
stelling van Amsterdam. De heer 
Peter Schat licht toe hoe deze 
tussen 1880 en 1914 is ontstaan 
en welke betekenis zij had en 
nog steeds heeft. Na de lezing is 
er gelegenheid tot vragen stellen 
en discussie. 

De toegang voor donateurs (en 
hun huisgenoten) is gratis op 

vertoon van de uitnodiging die zij 
in het 31e jaarboek van de werk-
groep hebben ontvangen. 

Andere belangstellenden zijn 
ook welkom, waarvan een bij-
drage van 1,50 euro wordt ge-
vraagd. Ter plaatse donateur 
worden kan ook.
Meer informatie is te vinden op 
www.oudcastricum.com.
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Jaarboek Hutgheest van Oud Uitgeest 
en tentoonstelling van Wim de Goede 
Uitgeest - Het nieuwe jaarboek 
de Hutgheest van de Historische 
vereniging Oud Uitgeest is weer 
zeer gevarieerd. Gebeurtenissen 
uit de afgelopen eeuw, en in het 
eerste verhaal zelfs van ver daar-
voor, worden nog eens belicht 
waarbij interessante feiten naar 
voren komen. 
Het begint met een familie-
verhaal over de Terra’s van het 
Kooghuis. Dit verhaal, dat ver-
teld wordt door Joke Terra, gaat 
over tien geslachten Terra die 
ooit uit Duitsland in Noord-Hol-
land terecht kwamen en nu nog 
steeds in Uitgeest wonen. De-

ze familie Terra, die generaties 
lang een boerenbedrijf had en 
nog heeft op het Kooghuis aan 
de Provinciale weg te Uitgeest, 
hoopt ook in de 21e eeuw nog 
lang op deze locatie hun bedrijf 
te kunnen voortzetten. Helaas is 
het Kooghuis, dat al jaren de sta-
tus van Rijksmonument heeft, dit 
jaar niet in aanmerking gekomen 
voor restauratiesubsidie van het 
Rijk. Dit is zeer betreurenswaar-
dig omdat langer wachten met 
restaureren eigenlijk niet kan. 
Want zonder overheidssteun zijn 
er voor de tiende generatie Ter-
ra op het Kooghuis weinig toe-
komstmogelijkheden. Joke Ter-
ra eindigt haar verhaal dan ook 

somber met de woorden: ‘Wat 
het Kooghuis betreft ziet de toe-
komst er veel minder rooskleu-
rig uit. In de honderden jaren 
dat het gebouw in boerenhan-
den was werd er beter op gepast 
dan in de afgelopen vijftig jaren 
dat de overheid het voor het zeg-
gen kreeg. 
Door strenge regels, ellenlan-
ge bureaucratische procedures 
en gebrek aan medewerking, in-
teresse en subsidies is de 17e  
eeuwse boerderij, sinds 1962 
een rijksmonument, anno 2008 
tot een armoedige bouwval ver-
worden.’

Daarna komt er een ontroerend 
verhaal over het poëziealbum van 
een Joods meisje. Dit gaat over 
de Joodse familie Nol. Zij kwa-
men uit Monnickendam en om-
dat de vader in Uitgeest als on-
derwijzer werd benoemd vestig-
de het gezin zich in onze plaats. 
Helaas kwamen de meeste leden 
van deze familie om in de Tweede 
Wereldoorlog door de Holocaust 
maar één zoon van het gezin Nol 
wist de dans te ontspringen en 
emigreerde na de oorlog naar 
Nieuw-Zeeland en daar leeft de 
volgende generatie Nol verder. 
Aan de hand van het poëzieal-
bum gaat de Uitgeester Klaas 
Boer, op zoektocht naar de over-

levende familieleden en komt hij 
al speurend achter al meer feiten 
die uiteindelijk hebben geleid tot 
een aangrijpend verhaal dat ver-
teld moest worden. 

Het is dit jaar zestig jaar geleden 
dat er vanwege problemen met 
ons overzeese gebiedsdeel Ne-
derlands-Indië heel veel Neder-
lands dienstplichtigen werden 
uitgezonden naar dit gebied om 
daar hun dienstplicht te vervul-
len en daar gaat het derde ver-
haal over. Een indrukwekkend 

stukje geschiedenis wordt in dit 
verhaal, geschreven door An-
dries de Jong, verteld over on-
ze jongens in Indië. Een waardig 
saluut aan al deze jonge men-
sen die vlak na de moeilijke pe-
riode van de Tweede Wereldoor-
log naar Indië moesten afrei-
zen om als dienstplichtig militair 
daar voor het vaderland de strijd 
aan te gaan. Gelukkig kwamen 
de meeste jonge mannen weer 
ongeschonden terug in hun Uit-
geest, veel levenservaring rijker 
en soms wel met wat gemeng-

de gevoelens over hun missie in 
Nederlands-Indië. 
Op de omslag van de Hutgheest 
2008 staat een pentekening van 
het Kooghuis gemaakt door de 
Castricummer Wim de Goede. 
Naar aanleiding van deze teke-
ning op de voorkant van de Hut-
gheest, is er in het Gemeente-
huis een tentoonstelling van de-
ze in Uitgeest geboren kunste-
naar. Tot begin januari 2009 kunt 
u deze tentoonstelling bezoeken. 
Er hangen pentekeningen en 
aquarellen die hij onlangs maak-
te van diverse historische plek-
ken en gebouwen in en om Uit-
geest. Een deel van de penteke-
ningen werd ook afgedrukt in 
het blad ‘de Kennemer’ onder de 
rubriek Pennenstreek. Website: 
www.wimdegoede.nl
De tentoonstelling in het ge-
meentehuis van Uitgeest zal 
op donderdag 6 november om 
20.00 uur officieel worden ge-
opend door wethouder cultuur 
Arnold Sely die dan tevens het 
eerste exemplaar van de Hut-
gheest 2008 in ontvangst zal ne-
men. De tentoonstelling is te be-
zoeken tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis. Zie voor 
meer info de website: www.uit-
geest.nl. 

Het jaarboek is verkrijgbaar 
voor 15.- euro op dinsdagavond 
van 19.30 tot 21.00 in ‘het Reg-
thuys’ gelegen naast de Ned. 
Herv. Kerk aan de Kerkbuurt 
3. De kosten van een lidmaat-
schap zijn 15.- euro per jaar. In-
dien men lid wordt van de ver-
eniging ontvangt men het boek 
gratis, samen met een fraaie ou-
de prent en twee nieuwsbrieven 
bij. De leden van ‘Oud Uitgeest’ 
krijgen het jaarboek zeer bin-
nenkort thuisbezorgd. Het boek 
is tevens verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt in Uitgeest. Het gezin Nol omstreeks 1930.

Pentekening Kooghuis van Wim de Goede. 

Gezin Terra voor het Kooghuis omstreeks 1920. 

Knuffels en 
gezinsviering
Uitgeest - In de kerk O. L. Vrou-
we Geboorte is elke tweede zon-
dag van de maand om 11.00 uur 
een gezinsviering met specia-
le aandacht aan jonge gezinnen. 
Er worden verhalen verteld en 
liedjes gezongen samen met het 
jeugdkoor. 

Een vrijwilligster van de kerk is 
aan een grote collectie poppen, 
knuffels en houten speelgoed 
kunnen komen. Deze worden 
verkocht in De Klop aan de Lan-
gebuurt 39 op zondagmorgen 9 
november na de gezinsviering 
van 11.00 uur en zaterdagavond 
22 november na de viering van 
19.00 uur. De opbrengst is voor 
de kerktoren.

Streetdance en inschrijven 
voor feest met Sinterklaas
Uitgeest - Bij speeltuinvereni-
ging Kindervreugd leren kinde-
ren deze week een paar leuke, 
nieuwe dansen. De lessen be-
ginnen om 10.00 uur en zijn om 
ongeveer 11.00 uur weer afgelo-
pen. Kinderen tussen de 8 en 12 
jaar die professioneel willen le-
ren streetdancen, kunnen mee-
doen op zaterdag 8 november.  

Op 22 november komen de Sint 
en zijn Pieten weer naar speel-
tuinvereniging Kindervreugd. Zij 
gaan er samen met de kinderen  
een gezellig feest van maken! 
De voorbereidingen hiervoor zijn 
nu al in volle gang. Wie hier bij 
wil zijn, kan zich op donderdag 

13 november in laten schrijven 
tussen 15.30 en 17.00 uur in het 
clubgebouw aan de Middelweg. 
Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl of mail 
naar speeltuinuitgeest@hotmail.
com.

Klaverjassen
Uitgeest - Op vrijdagavond 7 
november kunnen belangstel-
lenden klaverjassen in het club-
gebouw van FC Uitgeest aan de 
Zienlaan. De entree is 2.00 euro 
en er zijn mooie prijzen te win-
nen. Er is bovendien een loterij. 
De start is om 20.00 uur.

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 6 november
20.00 uur: Dartcompetitie. 

Vrijdag 7 november
20.00 uur: Dartcompetitie RZVV 
SNS Regiobank Competitie. 
19.30 uur: WEA accountants-
Piet Putter Bouw.
20.10 uur: Bellus Bouwkosten-
De Groot Verzekering.
20.50 uur: Bouw en Funderings-
techniek-Grafico.
21.30 uur: De Bonte Vivant 2-
KMU Sierhekken, bekertoernooi.
22.10 uur: De Buurvrouw-Patina 
Valbeveiliging.
22.30 uur: De Buurvrouw-Grafi-
co.
22.50 uur: Patina Valbeveiliging-  

Grafico.

Zaterdag 8 november
14.00 uur: Basketbalcompetitie. 
20.00 uur: Tennistoernooi Bouw-
bedrijf Koelman.
20.00 uur Sporthaltoernooi 
Steenstra.

Zondag 9 november
10.00 uur: Selectie Basketbal-
bond.
10.00 uur: Jeugddarten.
17.00 uur: Tennis Teamcompeti-
tie. 

Maandag 10 november 
20.30 uur: KNVB Zaalvoetbal De 
Zien. 
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Wie wordt Stadsdichter? 
Regio - Beverwijk beschrijven, 
een jaar lang volgen en beschrij-
ven in zes gedichten. Ingaan op 
de actualiteit, bijzondere gebeur-
tenissen, de heikele gemeente-
politiek, of in het oog springen-
de stadszaken of personen. Wie 
durft het aan? Wie doet ditmaal 
een gooi naar de titel Stadsdich-
ter Beverwijk 2009?De Stads-
dichter hoeft zelf geen Beverwij-
ker te zijn. Enige afstand is mis-
schien juist zelfs wel gunstig om 
deze stad kritisch doch liefde-
vol te bekijken. Voor het idee, de 
aardigheid en voor de eer. Voor 
de achtste maal roept de Stich-
ting Kunst & Cultuur Beverwijk 
inwoners van de IJmond op om 
mee te doen aan de verkiezing 
voor  Stadsdichter Beverwijk. 
De nieuwe Stadsdichter Bever-
wijk krijgt de opdracht deze stad 
te vangen in poëtische bewoor-
dingen en/of in een scherp he-
keldicht. En dat zesmaal per jaar. 
Voorwaarde is dat de in te le-
veren gedichten, zowel voor de 
verkiezing als daarna, over Be-
verwijk moeten gaan of typisch 
Beverwijkse zaken of personen 
moeten behandelen. Tegelijker-

tijd krijgt de Stadsdichter ech-
ter ook veel vrijheid. Het precie-
ze onderwerp is vrij.
Meer dan andere jaren krijgt de 
Stadsdichter de taak om dicht op 
de huid van Beverwijk en inwo-
ners te blijven en deze in 2009 
van commentaar te voorzien. 
Kandidaten dienen voor 23 no-
vember maximaal drie en mini-
maal drie gedichten in te leve-
ren. Op maandagavond 24 no-
vember buigt een jury zich over 
de inzendingen. Deze jury kiest, 
na het nodige gekrakeel en de 
nodige verhitte discussies, die-
zelfde avond nog de nieuwe 
Stadsdichter. De uitslag blijft ge-
heim tot  donderdagavond 27 
november. Dan worden alle in-
zenders verwacht in Café Camil-
le om hun gedichten voor te dra-
gen. Nadat alle kandidaten zich 
hebben gepresenteerd maakt de 
jury de uitslag bekend. Gedich-
ten kunnen worden aangeleverd 
bij info@kunstencultuurbever-
wijk.nl of bij Café Camille, Kerk-
straat 37 onder vermelding van 
Stadsdichter 2009. Wel naam en 
emailadres vermelden..

Laat kat of hond verzorgen zoals het hoort

Nieuw: Trimsalon Wil
Heemskerk - “De meeste men-
sen besteden veel aandacht aan 
hun uiterlijk en persoonlijke ver-
zorging. Maar vaak vergeten zij 
intussen dat de kat of hond ook 
intensief verzorgd moet worden. 
Want een goede uiterlijke verzor-
ging is essentieel voor het wel-
zijn van huisdieren. Laat die ver-
zorging echter wel altijd over aan 
iemand met verstand van zaken, 
zodat een optimaal resultaat ge-
garandeerd is.” 
Sinds kort kan men terecht bij 
Trimsalon Wil voor een comple-
te behandeling van kat of hond. 
Haar grote liefde voor dieren 
leidde bij Wilma Krikke uitein-
delijk tot het besluit om een ei-
gen trimsalon te beginnen. Na 
een loopbaan van zo’n 25 jaar in 
de administratieve sector, gaf ze 
haar carrière deze onverwach-
te wending. Haar eigen hondje 
Stakker vormde de directe aan-
leiding voor het besluit. Wilma 
vertelt: ,,In een plaatselijke krant 
zagen we een zielige zwarte 
asielkat staan. We besloten te 
gaan kijken, maar die kat was al 
door iemand opgehaald. Toen we 
verder keken, zagen we Stakker. 
Echt een zielig hondje dat totaal 
verwaarloosd was. We besloten 

om Stakker mee te nemen en ik 
ben meteen met hem naar een 
trimster gegaan. Uiteindelijk heb 
ik na het tweede bezoek aan de 
trimster besloten om een oplei-
ding te gaan volgen en zelf trim-
ster te worden. Ik was mijn baan 
kwijtgeraakt en besloot op dat 
moment om voor mezelf te gaan 
beginnen.’’
Wilma volgde haar opleiding in 
Rotterdam en liep vervolgens 
stage bij Trimsalon Guusje in 
Santpoort-Noord. Ze kwam er 
intussen achter dat er in deze re-
gio nauwelijks trimsalons geves-
tigd zijn en dus was de keuze 
voor een eigen bedrijf aan huis 
in Heemskerk niet moeilijk. ,,Veel 
mensen denken dat ze de vacht 
van hun kat of hond zelf wel 
kunnen verzorgen, maar er komt 
toch wel veel bij kijken. Het ver-
wijderen van klitten, het scheren, 
plukken of effileren van de vacht 
en bijvoorbeeld ook de verzor-
ging van het gebit en de oren 
van een kat of hond zijn erg be-
langrijk’’, legt Wilma uit. Bij alles 
wat ze doet staat de liefde voor 
dieren centraal, met haar eigen 
hond en twee katten als het le-
vende bewijs. ,,Alle dieren be-
handel ik met liefde. Ik geef ze 

veel aandacht, want hun welzijn 
staat hier altijd centraal.’’
Het is overigens een misver-
stand dat slechts bepaalde kat-
ten- en hondenrassen in aan-
merking komen voor een bezoek 
aan een trimsalon. Ook de veel 
voorkomende Europese korthaar 
heeft baat bij een behandeling. 
Te denken valt aan het verzor-
gen van de onderhuid, waarbij 
loszittende haartjes worden ver-
wijderd. En tips voor de verzor-
ging van kat of hond heeft Wilma 
uiteraard ook altijd paraat. ,,Veel 
mensen vergeten bijvoorbeeld 
dat een hond na een wandeling 
in de regen goed moet worden 
afgedroogd. Dit voorkomt dat 
er in de vacht klitten ontstaan.’’ 
Op de fraai ontworpen websi-
te www.trimsalonwil.nl staat een 
compleet overzicht van alle be-
handelingen en tarieven. Ook 
treft men er praktische tips aan 
die verband houden met het be-
zoek van een huisdier aan de 
trimsalon. Voor het maken van 
een afspraak: 0251 236595 of 06 
10139002.
Trimsalon Wil, Dr. Prinsengalerij 
32 in Heemskerk. Kijk op www.
trimsalonwil.nl voor meer infor-
matie. 

Rock my World in Club 
Planet en flirten in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 8 novem-
ber is er ‘Rock my World’ voor 
18-plussers in Club Planet in 
Uitgeest. Het dj-duo Stonecity 

staan. Club Planet, te vinden aan 
de Westerwerf in Uitgeest. orga-
niseert wekelijks trendy feesten 
voor publiek van 18 jaar en ou-
der. 
Diezelfde avond is er in Bob’s 
een filrtavond. ‘Flirtnight’ duurt 
tot 5.00 uur en heeft een spec-
taculaire licht- en videoshow. De 

tief in dj-land, maar ze hebben 
al een paar remixen op naam 

Rockerz neemt plaats achter de 
draaitafels van Club Planet. 
Het duo is nog niet zo lang ac-

muziek is van dj Merijn en dj Toi-
ne. De deuren van Bobs gaan om 
23.00 uur open. 

R&Big-night
Uitgeest - R&Big-night; dat is 
het thema vrijdagavond als er 
weer een Big Dik-feest gevierd 
wordt. Dj E1 draait de nieuwst 
R&B/Urban/House-nummers. 
De zaal gaat open om 22.00 uur 
in Bobs Uitgeest. Op vrijdag 14 
november is het feest met Gio & 
Valerio. Tijdens deze avond zal 
Gio zijn nieuwe TMF-clip ‘Je hebt 
me’ opnemen. Dit wordt gepre-
senteerd door Valerio, bekend 
van TMF. Als special zal BigDik 
onder de eerst verkochte 500 tic-
kets, 15 meet & greets verloten. 
De kaartverkoop is al begonnen 
op www.bigdik.nl. 

Muziekfeest jaren ‘60
Regio - Op 22 november staat 
er een spectaculair muziekeve-
nement op de agenda met Mem-
phis en Toni Macaroni. 

Het jaren ‘60 evenement vindt 
plaats in sporthal de Watertoren, 

Watertorenweg 36 in Egmond 
aan Zee. De opbrengst van Six-
ties in Egmond is bestemd voor 
de muziekvereniging Lamoraal 
van Egmont. 
Voor informatie en kaartenver-
koop: www.sixtiesinegmond.nl. 

Doodgraver van Wieringen
Heiloo - De bekende acteur, 
Wieringer en oud-visser Mark 
Zijlstra speelt samen met con-
trabassist Jasper Teule en saxo-
fonist/tekstschrijver Victor Posch 
de muziektheatervoorstelling De 
Doodgraver van Wieringen. Dit 
vindt plaats in het Witte Kerkje 
van Heiloo. 

De voorstelling is geschreven 
door oud-Heilooer Victor Posch. 
Het is een verhaal over dromen 
en werkelijkheid, van passie en 
afscheid, van strijd en berusting. 
De voorstelling begint op zater-

dag 15 november om 16.00 uur.
Toegangsprijs 10,00 euro. Voor-
verkoop/info: Victor Posch tel. 
0226-383351/victorposch@zon-
net.nl. 
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zondag 9 november 14.00 uur:

Limmen - ZAP
balsponsor: AutoschAdebedrijf P. ZonneveLd

pupillen v.d. week: PAuL bos (LiMMen d1)

Vitesse’22 grijpt de 
eerste periodetitel
Castricum - Na het verlies te-
gen Purmersteijn moest er de-
ze week gewonnen worden van 
Kolping Boys, wilde Vitesse nog 
kans maken op de eerste perio-
de. Een 1-0 overwinning in een 
overigens slechte wedstrijd op 
de Puikman, zorgde voor het eer-
ste prijsje van ‘t seizoen voor de 
Castricummers. Dit omdat Pur-
mersteijn punten liet liggen in 
Heiloo tegen De Foresters (2-2).
De beginfase zag twee slordi-
ge ploegen die er niet in leken 
te slagen om verzorgd voetbal 

op de mat te leggen. Vitesse had 
een licht overwicht, zonder daar 
zelf erg veel voor te doen. De be-
zoekers waren namelijk zelf niet 
in staat om ook maar één soe-
pel lopende combinatie te to-
nen. Toch was het de thuisploeg 
die de beste kansen kreeg en al 
voor rust de wedstrijd had moe-
ten beslissen. Tom Spil zijn schot 
werd echter van de lijn gehaald 
en ook Beentjes en Van Pinx-
teren wisten oog in oog met 
de doelman het net niet te vin-
den. Trainer Van Aanholt beaam-

de dat de eerste helft een mati-
ge was: “Elke speler had te veel 
balverlies, wat zorgde voor een 
rommelige wedstrijd. Het is jam-
mer dat we vergeten te voetbal-
len, terwijl we duidelijk de bete-
re ploeg waren. Des te knapper 
is het eigenlijk dat je toch drie à 
vier 100% kansen creëert, terwijl 
je matig speelt.”

Na rust was er een feller Vites-
se dat met meer druk naar voren 
ging spelen. Na goed inschui-
ven van Milo Cremers, kon Len-
nert Beentjes in zijn geliefde po-
sitie uithalen. Hoewel zijn eer-
ste inzet nog gekeerd werd door 
de Oudorpse doelman, stiftte hij 
de rebound beheerst in de ver-
re hoek: 1-0. 
Na deze goal leek Kolping iets 
meer uit zijn schulp te kruipen. 
Vitesse speelde angstig, waar-
door er te veel balverlies werd 
geleden. Desondanks was er 
weinig gevaar voor het doel van 
keeper Koekkoek. Een hoop 
strijd in combinatie met veel fou-
ten over en weer zorgde voor 
een vermakelijke slotfase. Bes-
te kans was er nog voor Been-
tjes, die helaas zo ongeveer door 
het midden werd geschopt door 
een Kolping-verdediger. Een ro-
de kaart was het gevolg, waarna 
de wedstrijd zich voortkabbelde 
naar het laatste fluitsignaal. Een 
1-0 overwinning, waarbij na goed 
nieuws uit Heiloo, de champag-
ne kon worden ontkurkt.

Maximale score voor 
tafeltennissers Castricum
Castricum - Het eerste team 
van tafeltennisvereniging Castri-
cum is na de korte pauze van de 
herfstvakantie op de ingeslagen 
weg voortgegaan door Tazano 
’96 in de uitwedstrijd in Wormer 
ogenschijnlijk te verpletteren. 
Toch geeft de 10-0 overwinning 
niet het juiste verschil aan de ta-
fel weer, want slechts iets meer 
dan de helft van de gespeelde 
games werd met meer dan twee 
punten verschil gewonnen en 
soms werden partijen pas op het 
nippertje gewonnen. 
Zo won Paul Walbeek zijn eerste 
partij keurig in drie games, maar 
stond hij in zijn tweede eerst zelfs 
met 2-0 in games achter. Door 
scherper en directer aan te val-
len kwam hij echter sterk terug 
en won in de beslissende vijf-
de game met 9-11. Ook voor zijn 
laatste partij, tegen John Bak-
kum, had hij vijf games nodig. 
Hij won pas nadat hij het juiste 
antwoord had gevonden op het 
gevarieerde spel van zijn tegen-
stander die met een vlijmscherpe 
backhand de aanval zocht. 

Victor Tchernov won al zijn partij-
en in drieën, waarvan twee zelfs 
met redelijk grote overmacht. 
Zijn laatste partij tegen Ronald 
Geuke bleek nog de zwaarste te 
zijn. Maar ook deze tegenstan-
der kon niet het juiste antwoord 
vinden op de geweldige spinbal-
len van Tchernov.
Tim Visser was in de thuiswed-
strijd tegen Tazano verhinderd, 
maar draaide nu een degelijke 
avond. Vooral de laatste partij te-
gen verdediger Bertus van Olf-
fen was een genot om te zien: de 
aanvaller tegen de verdediger. 
De winst ging in vier games naar 
aanvaller Visser.
Visser had met zijn teamgenoot 
Tchernov ook vier games nodig 
om het dubbel te winnen en zo 
werd een enigszins geflatteerde 
winst van 10-0 aan de imposante 
uitslagenlijst van Castricum toe-
gevoegd. Vrijdag speelt het team 
de laatste uitwedstrijd, tegen 
het sterke ZTTC. Daarna volgen 
nog twee thuiswedstrijden waar-
in het kampioenschap definitief 
binnengehaald kan worden. 

Zaalvoetbal CZVV/Kart 
World bestaat 25 jaar
Castricum - Zaalvoetbalvereni-
ging CZVV/Kart World bestaat 
dit jaar alweer 25 jaar. De club, 
destijds opgericht door de he-
ren René de Boer, Jan de Haas 
en Fred Kruse, wil bij dit heug-
lijke feit graag stil staan en doet 
dit door het houden van een re-
unie. 
Hiervoor zijn alle huidige le-
den, oud-leden, oude en nieu-
we sponsors en partners uitge-
nodigd. Kart World heeft in het 
verleden ook onder de namen 
Kras Autorijschool, Café Castell 
en Café Me Tante gespeeld, dit 
ter verduidelijking naar de oud-
leden. 
CZVV/Kart World heeft momen-
teel twee herenteams, die in het 
25ste seizoen van de club dit al-
lebei met een kampioenschap 
wisten te vieren. In het verleden 
heeft de club ook jarenlang een 
damesteam gehad. In al die jaren 
heeft de club in totaal meer dan 
100 leden mogen begroeten. Re-

den genoeg dus voor een feest-
je, waarin herinneringen kunnen 
worden opgehaald en de huidi-
ge stand van zaken kan worden 
besproken. Gewoon feesten kan 
natuurlijk ook.
De reünie wordt gehouden op 
zaterdag 22 november in café 
Scala aan de Dorpsstraat 18 te 
Castricum. De reünie is van 20.00 
tot 24.00 uur. De kosten bedra-
gen 20 euro, waarvoor drank 
(bier, fris, wijn) en hapjes genut-
tigd kunnen worden. Tevens is er 
voor een artiest gezorgd, die de 
boel flink zal opzwepen. 

Gaarne van tevoren opgeven 
bij René de Boer, Karel Door-
manstraat 12, 1901 WP Castri-
cum, per e-mail: r.deboer@ijtg.nl 
of telefonisch 06-55334725.
De kosten  kunnen contant aan 
René de Boer of op bankreke-
ningnummer 58.96.37.622 t.n.v. 
CZVV te Castricum (ABN-AM-
RO) betaald worden.

FCC wint op meerdere fronten
Castricum - De lijstaanvoerder 
van de derde klasse A won ge-
makkelijk van Asonia. Drie goals 
in de eerste helft en twee in de 
tweede helft brachten FC Castri-
cum een nieuwe overwinning, 5- 
1. De zevende zege op rij verste-
vigde de koppositie omdat twee 
concurrenten - Blauw Wit (W) en 
Jong Hercules - verloren. Naaste 
concurrent BOL volgt op gelijke 
hoogte, maar met één wedstrijd 
meer gespeeld.
Castricum trainer Mark Kra-
nendonk ziet dat het voorspoe-
dig gaat met zijn ploeg. Het spel  
staat daarbij voorop en daarover 
was de trainer goed te spreken. 
Het grote woord met de letter K 
valt de laatste weken geregeld 
in de wandelgangen bij de club, 
maar Mark Kranendonk wil daar 
nog niets van weten. Kranen-
donk waakt voor teveel optimis-
me en kijkt verder dan z’n neus 
lang is. 
Over deze week kon de Castri-

cum trainer alvast tevreden zijn. 
Tegenstander Asonia kon Castri-
cum niet verontrusten. Na amper 
zes minuten haalde Asonia ver-
dediger René Groot uit onmacht 
Duco de Koning onderuit in het 
strafschopgebied, penalty. Top-
scorer Niels Popping, weer uit-
stekend op dreef, schoot van-
af de strafschopstip beheerst al 
weer zijn zevende treffer van het 
seizoen binnen, 1-0. Castricum 
hield net als in alle voorgaan-
de wedstrijden opnieuw niet de 
nul. Vincent Opheikens raakte 
tegenstander Remco Drent on-
gelukkig in de rug, waarna aan-
voerder Stef Mellema vanaf 11m 
Asonia langszij schoot, 1- . De 
thuisploeg rechtte de rug en het 
tempo ging omhoog. Uit het half 
dozijn kansen tot de rust scoor-
de Castricum tweemaal en dat 
was niet meer dan logisch. Eerst 
kopte Lars van Soest raak uit een 
doorgeschoten voorzet van No-
el Amanda en even later kopte 

Niels Popping bij de tweede paal 
de 3-1 binnen. 
In de tweede helft wist Castri-
cum slechts tweemaal het net te 
vinden.  De 4- 1 kwam op naam 
van Martijn Rijs. Met Machiel 
Karzijn, die na lange tijd z’n ren-
tree maakte in het eerste elftal, 
nauwelijks in het veld voor Thier-
ry Weber, werd het al snel 5-1. 
Vincent Opheikens krulde de bal 
met zijn linker in de verre hoek.

FC Castricum dendert maar door 
en deed dat afgelopen zater-
dag weer overtuigend. Komen-
de zaterdag wacht de volgende 
tegenstander, het TOB van Fer-
ry Noordhuis, Ferry Sarabi, Jes-
se Lissauer, Rody Spaan en good 
old Kees Veerkamp. Stuk voor 
stuk uitstekende spelers. Een 
geroutineerde tegenstander en 
niet te onderschatten. Castri-
cum zal vol aan de bak moeten 
om deze geduchte tegenstander 
te verslaan.

Meervogels blijft in de race
Akersloot - Het zaterdagte-
am van Meervogels heeft goe-
de zaken gedaan door de thuis-
wedstrijd tegen SVAP met 3-1 te 
winnen. Met iets meer geluk was 
deze uitslag zelfs nog hoger ge-
weest. 
Meervogels klimt door deze ze-
ge naar de vierde plek van de 

ranglijst. De ploeg moet het za-
terdag opnemen tegen Dindua. 
En dat is een tegenstander die 
samen met twee andere teams 
onderaan staat. Maar Dindua is 
op eigen terrein moeilijk te ver-
slaan dus de Akersloters moeten 
het karwei absoluut niet onder-
schatten. 

Amak wandelt 
Akersloot - Dinsdag 11 novem-
ber is er weer een doordeweek-
se wandeling. 
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg.
Belangstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251315137 of Cock Snijder 
0251313956.
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Poëzie lezen 
en schrijven
Castricum - In vijf bijeenkom-
sten leren cursisten op de Volks-
universiteit technieken om ge-
dichten te begrijpen en te beoor-
delen. Tijdens de laatste bijeen-
komst wordt een poëziewande-
ling gemaakt door Haarlem. De 
heer Peusken, die de cursus ver-
zorgt, is neerlandicus en was ja-
renlang verbonden aan het Jac. 
P. Thijsse College in Castricum.
De cursus begint op 18 novem-
ber. Aanmelden via het inschrijf-
formulier in het boekje, www.vu-
cas.nl of op vrijdagmorgen van 
9.30-11.30: 0251-670048. 

Wereldzang, -dans en 
-percussie groot succes!

Ook op de vrijdagavond een 
meerstemmige wereldzangroep 
onder leiding van Erika Hor-
vat. De repetities vinden plaats 
van 20.00 tot 22.00 uur en enige 
zang/koorervaring is gewenst. 
Op de zaterdagochtend geeft 
Ousmane Sylla uit Guinée les in 
Afrikaanse percussie, maar dan 
niet alleen djembé, maar vooral 
doundoun, sangban en kenkeni. 
Mensen die ervaring hebben met 
percussie (beginners kunnen op 
de maandagavond terecht bij 
Saliou). Ook kunnen gevorder-
de djembé-spelers bij Ousmane 
terecht op de zaterdag. Deze les 
wordt gevolgd door de ander-
half uur durende les ‘Arabische 
en Turkse Ritmes’ op darbuka/
djembé. Vanaf 22 november zul-
len er op de zaterdagochtend 
ook weer live-begeleide West-
Afrikaanse danslessen plaats-
vinden.Voor meer informatie en 
aanmelding: e.hos@hetnet.nl of 
06-25200120. 

Sinterklaas heeft 
nu ook website 
Castricum - Sinterklaas heeft 
laten weten dat hij dit jaar met 
40 Pieten naar Castricum komt.  
Op zondag 16 november is 
het zover. De optocht gaat dit 
jaar van start op het Kooiplein. 
De festiviteiten gaan 
van start om 13.15 uur. 
Omdat Sinterklaas, ondanks zijn 
hoge leeftijd, meegaat met de 
tijd, heeft hij een van zijn Pie-
ten opdracht gegeven een web-
site te maken. Wie nieuwsgierig 
is kan vast kijken op www.sin-
terklaascastricum.nl/index.php. 

Castricum - AfriCultuur, een or-
ganisatie die Afrikaanse en an-
dere wereldactiviteiten verzorgt 
in Castricum in De Klimop, Roo-
seveltlaan 1 een grote verschei-
denheid aan wekelijkse wereld-
zang, dans -en percussieles-
sen. De lessen zijn in volle gang, 

maar er is nog plaats voor in-
stromers. Bovendien gaat er eind 
november weer een nieuwe serie 
van tien lessen van start. Op de 
maandagavond vinden de djem-
bélessen plaats. Op de vrijdag-
avond vinden Braziliaanse Ca-
poeiralessen plaats. 

Castricum - Het lijkt wel of ou-
de tijden herleven; afgelopen 
zondag visten de mannen van 
zeevisvereniging De Salamander 
weer een ouderwetse wedstrijd 
aan het strand van Bakkum.
Ondanks de oostenwind werd er 
goed gevangen, door sommigen 
zelfs zeer goed. 

Willem Olbers profiteerde het 
meest van de goede weersom-
standigheden en liet zien wat 
echt vissen is, hij bracht 4.33 me-
ter vis aan de kant, een enorme 
hoeveelheid. Tweede werd Wil-
lem Castricum met 3.51 en derde 

Cor Juffermans met 2.61 meter. 
Ongeluksvogel Paul Hollenberg 
was de enige zonder vis en gaat 
de komende weken in de leer bij 
de nummer een van dit visfeest.
De volgende wedstrijd is op zon-
dag 23 november, aanvang 9.00 
uur en om 12.00 uur wordt de 
balans opgemaakt van alles wat 
er is gevangen. 

Wie het leuk lijkt om een keer 
als gastvisser mee te doen kan 
contact na 17.00 uur contact op-
nemen met Cor Juffermans via 
0251-656479 of via info@onder-
lijnenvooropzee.nl.

Visfeest aan het strand

Johanna’s hof 75 Jaar
In de maanden oktober en november serveren wij ons jubileum

menu vanwege ons 75 jarig bestaan.
Wordt u zelf in deze maanden 75 jaar dan betaalt u voor het menu

geen 34,75 maar 12,50
Per 2 personen serveren wij bij dit menu 1 fles Montès Sauvignon Blanc

of Montès Cabernet Sauvignon GRATIS 

Vanwege het 75 jarig bestaan hebben wij een film gemaakt over
heden en verleden van Johanna’s Hof. Een leuk document met film,

foto’s en intervieuws.
Deze film geven wij weg op usb stick of cd rom als u in oktober 

of november het jubileum menu gebruikt.
Uw bierglas met jubileumopdruk mag u meenemen!!

Tevens hebben wij voor de kinderen een leuke surprise tijdens deze maanden.

JUBILEUM MENU NoVEMBER
MENU € 34,75

***
Carpaccio van het biologisch wieringer weiderund op een salade 

met mosterddressing en oude beemster
***

Crèmesoepje van verse bospaddestoelen
***

Gebakken zeewolffilet met een pommedorisaus
of

Gebraden hertenbiefstuk in een rode portsaus
of

Kalfsentrecôte met pestosaus
***

huisgemaakte tiramisu
***

Bakkums Bakkie

Café crème met after eight, slagroom, bonbons en een pousse café van Amaretto

*
Bij dit menu ontvangt u gratis per 2 personen een fles Montès Sauvignon Blanc 

of Montès Cabernet Sauvignon en natuurlijk de documentaire op USB Stick 
of DVD ‘’ 75 jaar Johanna’s hof”

Bel 0251-652486 voor informatie.

Johannisweg 3  -  1901 NX Bakkum
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Homeopathie Noord-Holland 
opent vestiging in Limmen
Limmen - Op 3 november open-
de Homeopathie Noord-Holland 
van klassiek homeopaat Sas-
kia Olivier de deuren in Limmen. 
Saskia is sinds zeven jaar werk-
zaam als homeopaat in Amster-
dam en heeft daar een goed lo-
pende praktijk. Vijf jaar gele-
den verhuisde Saskia van Am-
sterdam naar Castricum. Steeds 
vaker vroegen mensen uit Cas-
tricum en omstreken of ze een 
goede homeopaat in deze om-
geving wist. Dat bracht haar op 
het idee om hier zelf een prak-
tijk te starten. Toen ze onlangs in 
contact kwam met Centrum Me-
ander, waar een prachtige prak-
tijkruimte beschikbaar was, was 
het besluit snel genomen.
“In Amsterdam heb ik een al-
gemene praktijk, waar patiën-
ten met allerlei klachten komen. 
Omdat ik daar veel samenwerk 
met twee therapeuten, behandel 
ik veel mensen die om wat voor 
reden dan ook zijn vastgelopen 
in hun leven of werk en die ten 
gevolge daarvan allerlei klachten 
ontwikkelen. Deze variëren van 
burn-out tot hoofdpijn of slape-
loosheid. Maar ik behandel daar 
ook kinderen, baby’s en volwas-
senen met alle denkbare klach-
ten.”  
Veel mensen zoeken een alter-
natieve manier om genezing 
te vinden of met hun gezond-
heid om te gaan. Reden hiervoor 
kan zijn dat er binnen de regu-
liere geneeskunde geen oplos-
sing wordt gevonden. Ook komt 
het voor dat mensen op zoek zijn 
naar een benadering, waarbij 
de oorzaak van de klacht wordt 
aangepakt en de symptomen 
niet worden onderdrukt. 
De klassieke homeopathie is een 
geneeswijze die op deze manier 
werkt en die voor allerlei klach-
ten toegepast kan worden. Dus 
zowel voor lichamelijke klach-

ten, zoals hoofdpijn, eczeem of 
obstipatie, maar ook voor klach-
ten als stress, verdriet, spannin-
gen of slaapproblemen. Omdat 
homeopathie geen bijwerkingen 
kent en niet schadelijk is, kan het 
heel goed worden ingezet tijdens 
zwangerschap, bij baby’s en bij 
kinderen.
“Homeopathie onderdrukt dus 
geen klachten maar stimuleert 
het zelfherstellend vermogen, 
waardoor klachten op allerlei 
gebied kunnen verminderen en 
genezen. Patiënten die goed op 
een passend homeopathisch ge-
neesmiddel reageren geven aan 
dat niet alleen de klachten ver-
minderen, maar ook dat ze zich 
veel lekkerder in hun vel voelen, 
meer energie hebben en beter 
slapen.” 
“Ik vind het belangrijk om op de 
hoogte te zijn van de nieuwste 
ontwikkelingen binnen de ho-
meopathie en studeer veel op 
nieuwe middelen en inzichten. 
Daarnaast volg ik veel bijscho-
lingen op het gebied van home-
opathie maar ook binnen de re-
guliere geneeskunde. Ik merk 
aan mijn resultaten hoe belang-
rijk dat is.”
Saskia Olivier heeft een vijfja-
rige opleiding tot Klassiek Ho-
meopaat in 2000 afgerond en is 
aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging voor Klassiek Home-
opaten (NVKH). De registratie bij 
deze beroepsvereniging maakt 
dat vrijwel alle zorgverzekeraars 
de consulten geheel of gedeelte-
lijk vergoeden in het aanvullen-
de pakket. 
De praktijk is gevestigd in Cen-
trum Meander aan de Rijksweg 
115 in Limmen. Voor informatie 
kan men geheel vrijblijvend bel-
len op: 06-29566438 of mailen 
met info@homeopathie-noord-
holland.nl. Of kijk op www.ho-
meopathie-noordholland.nl.  

Bierproeverij in Bakkums 
Breekgoed groot succes
Bakkum - Afgelopen vrijdag 
organiseerde Bakkums Breek-
goed, de cadeauwinkel en slij-
terij in Bakkum, een bierproeve-
rij. Voor deze gelegenheid was 
Peter van den Hurk, voorzitter 
van het Bier Keurmeesters Gil-
de, naar Bakkum gekomen om 
aan de hand van een presen-
tatie de 22 bezoekers te vertel-
len over de geschiedenis van het 
bier en het proces van het brou-
wen. Daarna liet Peter de aan-
wezigen al kijkend, ruikend en 
proevend kennismaken met ne-
gen zeer uiteenlopende bieren. 
Deze bieren hadden elk een uit-
gesproken kenmerk dat eerder 
op de avond in het theoretische 
gedeelte behandeld was. Na een 
sessie van bijna 2,5 uur ontvin-
gen de deelnemers een door 
Bakkums Breekgoed samenge-

steld bierpakket. De meesten 
kozen ervoor om na de proeve-
rij bij hotel Borst hun zojuist op-
gedane kennis in de praktijk te 
brengen…
In de slijterij van Bakkums 
Breekgoed is een selectie van 
bijzondere bieren te verkrijgen. 
Ook heeft BB op dit moment een 
prachtig Maredsous cadeaupak-
ket, inclusief fraai glas. 
Voor Bakkums Breekgoed was 
dit de eerste in een reeks van 
proeverijen die de winkel zal or-
ganiseren. Wie voor groepen een 
dergelijk evenement wil organi-
seren neemt contact op met Sas-
kia de Wit en informeer naar de 
mogelijkheden. Bakkums Breek-
goed is geopend van woensdag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur, tel. 06 57584766, email: 
info@bakkumsbreekgoed.nl.

Nieuwe voor-
zitter D66
Castricum - Op 15 oktober is 
Mariska El Ouni gekozen als 
voorzitter van D66 Castricum. Zij 
is geen onbekende in het poli-
tieke leven binnen de gemeente 
Castricum. In de periode 2002-
2006 was zij voor D66 actief on-
der andere als lid van diver-
se raadscommissies en later als 
vertegenwoordiger in de Raads-
carrousels. De afgelopen twee 
jaar was D66 niet vertegenwoor-
digd in de gemeenteraad. Daar 
moet verandering in komen, al-
dus de nieuw gekozen voorzit-
ter. Mariska is actief als secre-
taris van de Dorpsraad Akersloot 
en zij is voor D66 onder meer 
actief lid van een samenwer-
kingsverband van zes gemeen-
ten in de regio. Deze D 66 werk-
groep organiseert in de komen-
de maanden in de regio bijeen-
komsten, ledenwerfacties en, in 
samenwerking met het landelijk 
bureau, een masterclass. De ko-
mende maanden wil Mariska de 
lokale afdeling op de verkiezin-
gen voorbereiden en weer op de 
kaart zetten. 

Informatie eer-
ste communie
Castricum - Op maandag 24 
november is er een informatie-
avond voor de belangstellenden 
in het parochiehuis naast de Pan-
cratiuskerk, Dorpsstraat 113. Tij-
dens deze avond wordt informa-
tie gegeven over het eerste com-
munieproject. Iedereen is wel-
kom om 20.00 uur. Tijdens de-
ze avond kan men een inschrijf-
formulier invullen voor deelna-
me aan het Communieproject. 
De kosten bedragen 17,50 euro, 
contant te betalen en een pas-
foto is nodig. De inschrijving 
sluit op vrijdag 19 december. De 
Communiedatum is in Castricum 
op zondag 17 mei 2009 en voor 
Bakkum is dit bij voldoende aan-
meldingen op donderdag 21 mei 
2009, op hemelvaartsdag.
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VAARBEWIJS EN MARIFONIE
Toplicht Opleidingen start weer cursussen Vaarbewijs te 
Alkmaar en Haarlem in de 2e week van januari. Snel na 
de opleiding kan examen gedaan worden in Hoofddorp. 

Het vaarbewijs is al verplicht wanneer een motorboot 
sneller kan varen dan 20 km/uur. Naar verwachting zal 
de vaarbewijsplicht uitgebreid worden. Een cursus VB1 

bestaat uit 5 avondlessen en kost 140,-. In de opleiding 
wordt uitgelegd wat je moet weten voor het examen. 

Maar er wordt ook verteld wat je allemaal niet hoeft te 
leren om toch te slagen. Op donderdagavond 13 novem-
ber a.s. doen we een korte cursus Marifonie te Alkmaar. 
Een week later doe je examen. De marifoon is het veilig-
heidsmiddel bij uitstek op het vaarwater. Een marifoon 

heb je al voor 150,- en de cursus kost 75,-. 

Voor meer informatie en aanmelding 
surf je naar www.toplicht.nl 

of bel 0251-239832.

Cobra bij Klaver Vier
Castricum - Fred’s atelier uit 
Purmerend is terug bij Klaver 
Vier met een deel van hun Co-
bra-project. De deelnemers wer-
ken in hun atelier met thema’s 
en deze keer is het de schilders-
stroming Cobra geworden, be-
kend van onder meer Corneille  
en Karel Appel. Er zijn prachtig 
beschilderde vazen en een aan-

tal schilderijen in heldere kleu-
ren. Fred`s atelier is een oude 
bekende bij Klaver Vier. 

Ze komen regelmatig terug met 
een nieuw project dat vorm wordt 
gegeven door hun medewerkers 
met een beperking. Klaver Vier is 
te vinden aan de Dorpsstraat 45a 
te Castricum.

Opbrengst collecte
Regio - De stichting Terre des 
Hommes heeft met de huis-
aan-huis-collecte in Castricum, 
Akersloot en Limmen 7.045,88 
euro opgehaald. De opbrengst 
gaat naar een medisch project  
in Noord-Tanzania
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Aangehouden
Uitgeest - Zondag heeft de po-
litie omstreeks 4.50 uur nabij 
een uitgaansgelegenheid aan de 
Westerwerf drie jongens aange-
houden voor openlijke geweld-
pleging en geweld met letsel. 
De jongens (17, 17 en 18 jaar uit 
Akersloot) waren op een jongen 
aan het inslaan. 
Zij zijn overgebracht naar het 
bureau voor nader onderzoek. 

The Relics in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 8 novem-
ber  treedt de lokale band The 
Relic  op in Live Café de Balken. 

The Relic is een coverband met 
een topzangeres. De band speelt 
vooral het steviger rockmuziek. 

Glaswerk decore-
ren in Mill House
Uitgeest - Op zaterdag 15 no-
vember kunnen kinderen vanaf 
zeven jaar in jongerencentrum 
Mill House een uniek glas ma-
ken. 
De workshop vindt plaats  van 
10.00 tot ongeveer 13.00 uur. 
Jongerencentrum Mill House is 
te vinden op de Molenwerf 6 in 
Uitgeest. Meedoen kost 2,50 eu-
ro, inclusief alle materialen.  

Opgeven kan voor 10 novem-
ber  bij jongerenwerker Daniëlle 
van de Brug via jongerenwerk@
jonguitgeest.nl, of 06-13421719.

Weer vuurwerkverkoop 
bij Profile Heemskerk
Heemskerk - Profile Heems-
kerk ‘de fietsspecialist’ is al-
weer twee jaar in handen van 
Peter en Marijke Böhm en 
gaat nog altijd in volle vaart 
vooruit. In de komende maan-
den breken er voor dit onder-
nemersstel weer drukke tij-
den aan. Allereerst zal het 
Sinterklaasfeest voor aange-
name drukte zorgen. Het as-
sortiment kinderfietsen is 
speciaal voor deze dagen uit-
gebreid en zal ruimschoots in 
de etalage worden uitgestald. 

Dit geeft hun ook weer de gele-
genheid om voor het tweede jaar 
de oergezellige kerstkelder in te 
richten. In de kelder is dan in sa-
menwerking met ‘Bloemisten de 
Eeuwige Lente’ een uitgebrei-
de kerstmarkt ingericht voorzien 
van allerlei gezellige kerstballen, 
kerstbomen, pieken, kerstman-
nen ect., teveel om op te noe-

men. Op de kerstmarkt zijn ook 
vele koopjes te vinden. 
Uiteindelijk sluit Profile Heems-
kerk ‘de fietsspecialist’ het jaar 
af met de verkoop van vuurwerk. 
Geheel in de stijl van de vroege-
re eigenaar Joop van Tunen. Pe-
ter en Marijke Böhm hebben ge-
kozen voor samenwerking met 
Leslie Vuurwerk, een bedrijf met 
een lange ervaring in het leveren 
van vuurwerk. Zo zijn zij verant-
woordelijk voor de ‘Wenspijl’. Een 
deel van de opbrengst van deze 
pijl gaat naar de stichting ‘Doe 
een Wens’ van Wendy van Dijk. 
Dit jaar hopen de bij Leslie aan-
gesloten vuurwerk verkooppun-
ten te stunten met een voetbal-
vuurwerkpakket van onder an-
dere Feijenoord, De Graafschap, 
NEC en NAC. Misschien vol-
gend jaar ook met Ajax en PSV, 
die dit jaar nog twijfels hadden. 
Het ondernemersduo is hierna 
nog steeds niet vol op stoom. De 

verkoop van vuurwerk wordt met 
een internetshop (www.vuur-
werk-heemskerk.nl en www.
vuurwerkplanet.nl) nog eens ver-
groot. En om de feestvreugde te 
vergroten worden er twee i-Pods 
weggegeven. Hiervoor hoeft men 
alleen maar de gouden wikkel te 
vinden in de verpakking van de 
TNT kanonslagen. Omdat het al-
lemaal ook voor dit enthousiaste 
ondernemersstel de eerste keer 
is, zijn beiden eigenlijk wel ner-
veus voor de op hun af komen-
de drukte. Zij beloven echter wel 
hun uiterste best te doen alles in 
goede banen te leiden en vanaf 
januari weer klaar te staan met 
hun uitgebreide collectie stads-
fietsen, elektrische fietsen, kin-
derfietsen en gebruikte fietsen. 
,,We hebben er zin in’’, aldus Ma-
rijke Böhm.
Profile Heemskerk ‘de fietsspeci-
alist’, Deutzstraat 29, Heemskerk, 
tel. 0251-209613.

BigDik reikt biggetje uit als prijs
Uitgeest - BigDik zal 14 novem-
ber de BigDik award voor popu-
lairste artiest aan Gio uitreiken. 
Na een grote enquête onder de 
jeugd in Noord Holland, waar-
bij ze een keuze moesten ma-
ken naar hun favoriete artiest 
op de BigDik feesten, kwam Gio 
daar als dikke nummer 1 uit naar 
voren. BigDik vond dat wel een 
award waard en zet Gio daar-
om  in het zonnetje. Gio ont-
vangt een levend, gepimpt big-
getje ofwel Big Dik. Gio is bij het 
grote publiek voornamelijk be-
kend van zijn samenwerking met 

andere artiesten. “Wij zien ech-
ter al veel langer dat het animo 
bij de shows van Gio veel hoger 
ligt dan bij de anderen. Bij onze   
award gaat het niet om de knap-
ste of bestgeklede artiest of wie 
de meeste platen heeft verkocht, 
maar om de artiest die het leuk-
ste sfeertje creëert tijdens fees-
ten”, aldus de organisatie van 
BigDik. Het idee van een bigge-
tje als award is ontstaan na een 
grote brand bij een kinderboer-
derij in Heemskerk. Het bigge-
tje wordt na het feest gedoneerd 
aan de kinderboerderij. 

Sint Maartentocht van Zwervers
Regio - Op 8 en 9 november 
start de 38e Sint Maartentocht.
Deze tocht brengt de wande-
laars op diverse plekken in Be-
verwijk en Heemskerk. Vanuit de 
start gaan alle afstanden richting 
Aagtendijk. De start is in Café-
Eethuis Carillon, Pres. Kenne-

dyplein 5, Beverwijk. De moge-
lijk te wandelen afstanden zijn: 
5km, 10km, 15km. De starttijd 
voor deze afstanden ligt tussen 
9.00uur en 13.00 uur. De 20 en 
25km kan tussen 9.00 en 11.00 
uur starten. Het inschrijfgeld be-
draagt 2,00 euro. 

Robert en Sonja Pick succesvol

Drie teams Sjoelschijf 
geplaatst voor de NK
Uitgeest - De voorselecties van 
regio west zijn gespeeld op 4 
oktober en 1 november en met 
groot succes. In totaal vier teams 
van de Sjoelschijf Kennemerland 
hebben meegedaan aan deze 
wedstrijden. Na de eerste wed-
strijd op 4 oktober stonden team 
1 in  klasse 2 en team 2 in klasse 
3 al op de eerste plaats. Het der-
de team zorgde voor een twee-
de plaats in klasse 5. Uit Uitgeest 
doet het echtpaar Robert en 
Sonja Pick mee. Robert speelt in 
het tweede en Sonja in het der-
de team. Het vierde team start-
te in de X klasse. Dit gebeurt als 

er nieuwe spelers meedoen die 
nog geen gemiddelde hebben bij 
de ANS (Algemen Nederlandse 
Sjoelbond). Het X team wordt 
dan na twee wedstrijden inge-
deeld. Op 1 november ging de 
strijd weer verder. Team 4 haalde 
de vierde plaats in klasse 4.

Team 1 en 2 wisten hun eerste 
plaats te behouden. Voor team 
3 werd het nog even spannend, 
maar ook zij behielden hun 
tweede plaats. Dat betekent voor 
deze drie teams dat zij geplaatst 
zijn voor de NK teams wedstrij-
den op 29 november 2009.

Belangrijke winst 
voor Fc Uitgeest
Uitgeest - Fc Uitgeest heeft te-
gen Alkmaarsche Boys een ver-
diende 2-0 zege behaald. Het 
team van trainer Jurg Bosman 
was niet in vorm, maar knokte 
wel voor de winst. 
Fc Uitgeest begon zonder de ge-
blesseerde Juan Viedma en de 
door trainer Bosman gepasseer-
de Gabe van Wijk. Zoals verwacht 
trokken de Boys uit Alkmaar een 
cordon van spelers op voor het 
doel van keeper Pluijmers. Het 
was aan FC Uitgeest om hier 
een antwoord op te vinden. Dat 
bleek niet eenvoudig, want de 
ploeg kwam in het eerste half 
uur niet veel verder dan een paar 
afstandsschoten van Ramon den 
Nijs en Raymond Rijnsburger. 
Toch bleef de thuisploeg hard 
werken. De beloning kwam in de 
30e minuut. Doelman Pluijmers 
verwerkte een ziedend afstands-
schot van Rijnsburger niet goed 
en kon de terugspringende bal 
in tweede instantie worden in-
gekopt door topscorer den Nijs. 
1-0. Nog geen tien minuten later 

zette dezelfde den Nijs de 2-0 op 
het scorebord. Overigens na een 
kolderieke misser van Mark van 
Tol die eigenlijk een niet te mis-
sen kans kreeg, maar finaal over 
de opspringende bal heen maai-
de, waarna den Nijs alsnog de 
bal in het doel wist te werken. 
Van Tol speelde verder een he-
le goede wedstrijd. De tweede 
helft was er voor FC Uitgeest één 
om snel te vergeten maar om-
dat Alkmaarsche Boys niet in 
staat was om daarvan te profite-
ren bleef de schade voor Fc Uit-
geest beperkt. Natuurlijk waren 
er nog wel kansen maar voor-
al Rick Veldt miste deze keer 
scherpte. Veldt kreeg een basis-
plaats van Bosman ten koste van 
de teleurgestelde van Wijk. Na 
de rode kaart van Duiteman van 
Alkmaarsche Boys in de 81e mi-
nuut was de wedstrijd natuurlijk 
gespeeld. Fc Uitgeest kon weer 
drie punten toevoegen aan zijn 
totaal en mag zich na deze dege-
lijke overwinning voorlopig even 
koploper noemen. 

Programma 
van Voluit
Donderdag 6 november
Odin DS 1-Voluit DS 1: 20.00 
uur. Axmeriscota HS 2 - Vol-
uit HS 2: 20.00 uur. Axmerisco-
ta DS 1 - Voluit DS 3: 20.00 uur. 
Axmeriscota DS 2 - Voluit DS 4: 
21.30 uur.
Vrijdag 7 november
Kroefi HS 1-Voluit HS 1: 20.00 
uur. Clam Dycke DS 2 - Voluit 
DS 2: 21.30 uur. Clam Dycke DS 
3 - Voluit DS 5: 21.30 uur.
Zaterdag 8 november
Compaen XB 1 - Voluit MB 1: 
11.30 uur. Clam Dycke MB 1 - 
Voluit MB 2: 13.00 uur. VCC’92 
DS 3 - Voluit DS 2: 14.30 uur.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke stand
AANGIFTE PARTNERSCHAP
A.J. Zonneveld en D.C.M. de Wit

OVERLEDEN
E.J.P. Middelburg, 74 jaar
G.J. Huising-Rosbergen, weduwe 
van Huising, 73 jaar
C. Duinmaijer, 80 jaar

Erfgoedpark ‘halte’ in Europese Route
Erfgoedpark De Hoop maakt sinds vorig jaar deel uit van de Eu-
ropean Route of Industrial Heritage (ERIH). Deze Europese route 
langs hoogtepunten van de industriële geschiedenis heeft een Ne-
derlandse tak: de Holland Route. Gedeputeerde Sascha Baggerman 
onthulde vorige week woensdag onder het toeziend oog van loco-
burgemeester J.Chr. van der Hoek, het bestuur van het erfgoed-
park, vice-voorzitter De Boer van de ERIH en vele genodigden een 
plaquette van de Holland Route van de ERIH. Deze heeft een plek 
bij het toegangshek van het erfgoedpark aan de Lagendijk.

Dankzij de feestelijke handeling van 
de gedeputeerde maakt het erfgoed-
park nu officieel deel uit van een 
route met louter klinkende namen. 
Om er een paar te noemen: de Hei-
neken Experience, Museum Cruqui-
us, de Zaanse Schans, de Zaanse 
chocoladefabriek, de NDSM-werf en 
de suikerfabriek in Halfweg. (Voor 
meer informatie: zie www.erih.nl).
Marco Martens, de nieuwe voorzit-
ter van de stichting Industrieel Erf-
goedpark De Hoop (SIEDH) richtte 
voorafgaand aan de onthulling in 
timmerwerkplaats ‘De Juffer’ een 
welkomstwoord aan de gedepu-
teerde. Loco-burgemeester Van der 
Hoek onderstreepte het belang van 
het erfgoedpark voor de toeristische 
functie en de aantrekkingskracht 
van Uitgeest in de regio en van de 
regio in zijn geheel. Hij liet de ge-
deputeerde weten dat zij een voor-

stel van het bestuur van de SIEDH 
tegemoet kan zien - van harte on-
dersteund door de gemeente - om 
delen van de archeologische collec-
tie van de provincie een permanente 
plek te geven op het park. In het bij-
zonder bodemvondsten uit Uitgeest 
en directe omgeving. Dat kunnen 
uitstekend een plaats krijgen in het 
nieuw te bouwen informatie- en be-
heercentrum ‘Het Pakhuis’. De fun-
dering daarvoor ligt er al, tussen 
‘De Juffer’ en het volgend voorjaar 
te openen restaurant. 
Gedeputeerde Baggerman reageer-
de blij verrast op het aanbod en liet 
weten ‘zeer positief’ tegenover de 
plannen te staan. Na de ceremonie 
van de onthulling liet zij zich uit-
gebreid rondleiden op het erfgoed-
park, waar voor de gelegenheid ook 
een historisch vissersschip lag afge-
meerd.

Betere doorstroming naar A9
Sinds 27 oktober hebben weggebruikers richting A9 actuele reis-
informatie dankzij bermDRIPs (Dynamische Route Informatie Pa-
nelen in de berm). Ook verbetert de doorstroming op de A9. Toe-
ritdoseerlichten op de opritten naar de A9 bij de aansluitingen 
Rottepolderplein, Haarlem Zuid/Zandvoort laten het verkeer ge-
doseerd op de A9 toe. Hierdoor voegt het verkeer gelijkmatiger 
in op de A9.

De verwachting is dat de duur van 
de files op de A9 korter wordt en 
dat de files in de ochtend- en avond-
spits later beginnen. Daarnaast zijn 
ze vroeger opgelost. Het kan zijn dat 
weggebruikers bij de toeritdoseer-
lichten iets langer moeten wachten. 
Dit is afhankelijk van het tijdstip van 
de spits. Per saldo krijgen de mees-
te weggebruikers voordeel: kortere 
reistijd naar bestemming en betere 
doorstroming op de A9.
De bermDRIPs in de regio IJmond 
geven de actuele verkeerssituatie 
van de A9 en van de provinciale we-
gen N203/N8, N246 en N202 rich-
ting Amsterdam weer. Weggebrui-
kers kunnen met die informatie een 
betere routekeuze maken naar hun 
bestemming. Ook krijgen zij sneller 
informatie over incidenten op het 
wegennet en de omleidingen. De 
bermDRIPs staan op de Provinciale-
weg N203 in Uitgeest richting A9, op 
de toerit A9 in Heemskerk, de Park-
weg in IJmuiden en Velsertraverse 
richting Velsertunnel. Daarnaast op 

de Wijkermeerweg in Beverwijk.
Er komen nog doseerlichten naar de 
A9 bij Aalsmeer, Amstelveen/stads-
hart en Ouderkerk aan de Amstel 
(Amstelveen). Deze zijn in het eer-
ste kwartaal van 2009 operationeel. 
Ook zal dan het hoofdrijbaandoseer-
licht bij het knooppunt Velsen op de 
A22 in werking gesteld worden.

Vlottere doorstroming
De maatregelen bermDRIPs in de re-
gio IJmond en de toeritdoseerlichten 
naar de A9 en A22 maken onder-
deel uit van de gezamenlijke Net-
werkvisie Noord-Holland. Provincie 
Noord-Holland, gemeenten en Rijks-
waterstaat werken samen vanuit 
deze visie aan een vlottere en be-
tere doorstroming op de Noord-Hol-
landse wegen voor het verkeer. Het 
verkeer kan beter worden gestuurd 
en de bestaande wegen worden ef-
ficiënter gebruikt.

Tolweg-Kleis:
laatste asfaltlaag
Precies volgens de planning van 
de aannemer krijgt de Tolweg-
Kleis vrijdag 7 november de 
laatste asfaltlaag. Het gaat om 
het gedeelte vanaf de verkeers-
drempel bij de grens bebouwde 
kom Uitgeest tot en met de af-
slag Anna van Renesselaan.
Tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden wordt het kruispunt van 
en naar Assum en de Weeg  afge-
sloten voor verkeer. Omwonenden 
wordt per brief verzocht hun auto 
vóór vrijdagochtend 7.30 uur er-
gens anders te parkeren en eventu-
ele leveranciers tijdig te informeren 
over de afsluiting.
Tegelijk met de asfaltering wordt 
vrijdag onderhoud verricht aan het 
deel van de Tolweg vanaf de ver-
keersdrempel bebouwde kom tot 
de gemeentegrens met Heemskerk. 
Hier wordt waar nodig het asfalt ge-
repareerd en worden wegmarkerin-
gen hersteld.
Gedurende de werkzaamheden is 
overlast voor het verkeer helaas 
niet te voorkomen. Aannemer en 
gemeente spannen zich in om die 
zoveel mogelijk te beperken.

Afsluiting Kleis
Vanaf maandag 10 november krijgt 
de verkeersdrempel op de Kleis in 
de bocht bij de Jacoba van Beieren-
laan een grondige opknapbeurt. 
De Kleis wordt hiervoor ter plekke 
afgesloten voor gemotoriseerd ver-
keer. De afsluiting zal maximaal een 
week duren. Het verkeer wordt met 
borden omgeleid.

Raads- en commissie-
vergaderingen
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering 
op maandagavond 10 november in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Middelweg 28. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda 
staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Notitie centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdzorg.
- Mondelinge toelichting Mill House.

De vergadering van de commissie Grondgebiedzaken op dinsdag-
avond 11 november gaat niet door.

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNING 2E FASE
Verzenddatum
05-11-2008 Middelweg 113 t/m 119

Oprichten vier winkels en twaalf appartementen

TER INZAGE LEGGING, VERZOEK OM VRIJSTELLING
Met ingang van vrijdag 7 november 2008 ligt in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2008-095 De Hoop 3
Plaatsen tijdelijke noodlokalen

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

Provincialeweg: één dag hinder
Op maandag 10 november wordt 
op de Provincialeweg N203 juist 
voor de oprit A9 (richting Am-
sterdam) een detectielus in het 
wegdek hersteld. Tussen 10.00 
uur en 14.00 uur is er slechts één 

rijstrook beschikbaar. Het verkeer 
van en naar Uitgeest zal hiervan 
enige hinder ondervinden. De 
verkeerslichtinstallatie bij de krui-
sing ter plekke blijft gewoon in 
werking.

Bericht uit B&W van 4 november 2008
Het college van burgemeester en 
wethouders vergadert iedere dins-
dagochtend. Hieronder lichten we 
een van de onderwerpen toe waar-
over het college deze week heeft 
besloten.
- Onderzoek verbetering veilig-

heid schoolgaande fietsers. Me-
dewerking wordt verleend aan 
een onderzoek door de gemeente 
Castricum naar het fietsverkeer 

van scholieren uit Akersloot en 
Uitgeest naar scholen voor voort-
gezet onderwijs in Castricum. 
Tussen de Uitgeesterweg en Cas-
tricum zou een fietspad kunnen 
komen. Tussen de Uitgeesterweg 
en Akersloot moeten de fietsers 
op de rijbaan blijven. Hier wordt 
gedacht aan een verbod voor mo-
torrijtuigen van 07.30 tot 08.30 
uur. 

Te koop:
Goede jongensfiets 16 inch 
wielen + zijwielen wei-
nig gebruikt 40,-, vas-
te prijs. Tel: 0251-823592
Aangeboden:
Voor 300,- een blokhut van 
220x200, zelf demonte-
ren en weghalen uit Kol-
horn. Tel: 0251-243942
Te koop:
Bijna nieuwe buitenren voor 
konijn of cavia 35 euro
Tel: 0251-233616

Te koop:
Jip en Janneke kinderkoffer-
tje roze (Hema) opvouwbaar, 
z.g.a.n. 3,-. Tel: 0251-238399
Te koop:
Engelse taalcursus aan-
geboden met grammo-
foonplaten incl. boeken 
150,-. Tel: 0251-823490
Te koop:
Drie mooie donkere rusti-
ge kippen, kriel barnevel-
ders, 1,5 jaar oud prijs 4,50 
per stuk. Tel: 0251-237209

Te koop:
5 buxusstruiken in bol-
vorm (doorsnee 75 cm) 20,- 
per stuk. Tel: 0251-228812
Te koop:
Dubbele kinderwagen terrain 
vanaf 9 maanden te gebrui-
ken incl. voetenzakken van No-
mad 70,-. Tel: 0251-249203
Te koop:
Roze Loekie Prinses kinder-
fiets 16 inch, in zeer goe-
de staat, met zijwieltjes, prijs 
80,-. Tel: 0251-824683

Te koop:
Actionman jeep + 3 acti-
onman poppen + diver-
se kleding + toebehoren 
prijs 20,-. Tel: 0251-245762
Te koop:
Vikings maat 42 prijs 30,-
, caféspiegel 90x60 prijs 
25,-, tafelblad/houtsnij-
werk 5,-. Tel: 0251-251984
Te koop:
Plantenzuil in antiek wit 
1.80m hoog van Kabinet 
prijs 20,-. Tel: 0251-245307

Te koop:
Klassiek digitaal orgel 28 re-
gister zonder pedaal 150,-
. Tel: 0251-228854
Te koop:
Engelse taalcursus aan-
geboden met grammo-
foonplaten incl. boeken 
150,-. Tel: 0251-823490
Gevraagd:
Wie heeft er een bos huissleu-
tels in bruin leren mapje ge-
vonden. Graag terug te be-
zorgen. Tel: 0251-242731

Te koop:
Design kerstboom 180 cm 
goud of zilver 20,-, rotan ta-
fel rond + stoel 25,-, delfts-
blauw bord 100 jaar IJmui-
den 25,-. Tel: 023-5376726
Te koop:
Damesfiets in prima staat 
met 6 versnellingen 60,-
. Tel: 0251-235079
Te koop:
Plantenzuil in antiek wit 
1.80m hoog van Kabinet 
prijs 20,-. Tel: 0251-245307


