
7 november 2012 Tel. 0255-520456 www.uiTgeesTercouranT.nl 13

De leukste 
krant
van

uitgeest

uitgeest - Nog maar kort gele-
den stond er in alle kranten, dat 
Uitgeest een sluitende begroting 
voor 2013 had. Maar nadat geen 
van de zes fracties daarmee ak-
koord ging heeft het college de 
begroting over moeten doen en 
behoorlijk bezuinigd op het on-
derhoud van wegen en gebou-
wen. 
Maar daarmee was met name 
de PU (Progressief Uitgeest) nog 
niet tevreden. Die diende tijdens 
de begrotingsvergadering don-
derdag 1 november een mo-
tie in en stelde voor de voorge-
nomen 1,75% onroerendezaak-
belasting (OZB) voor 2013 te 
verhogen tot 3% en de stijging 
van de afvalstoffenheffing voor 
2013 van 1,75% te laten verval-
len. De maatregel levert de ge-
meente 16.000 euro op. De mo-
tie werd door alle fracties onder-
steund. Voor de meeste Uitgees-
ters verandert er niet veel, maar 
mensen, die een huis hebben 
met een waarde van zes ton en 
daarboven zullen er minder blij 
mee zijn.
Nu alvast anticiperen op de zwa-
re tijden, die zijn te verwachten 
vanaf 2014 tot en met 2017: dat 
is wat de fracties beoogden. Er is 
berekend, dat de gemeente Uit-
geest in de jaren 2014 tot 2017 
jaarlijks ruim een miljoen eu-
ro te kort zal komen. De prach-
tige voorzieningen van Uitgeest, 
zoals de bibliotheek, het zwem-
bad, de ijsbaan, enz. behouden: 
dat wil iedereen. Maar kan het 
allemaal nog betaald worden in 
de toekomst? Het is daarom dat 
het college een kerntakendis-
cussie met de gemeenteraad wil 
houden. 

Afvalstoffenheffing niet omhoog

Verhoging OZB van 
1,75 naar 3 procent

Waar kan op bezuinigd worden? 
Dat is simpelweg het uitgangs-
punt. 

Kerntakendiscussie
Na het binnenhalen van de 
16.000 euro via de verhoging 
van de OZB is er in de begro-
ting voor het jaar 2013 nog een 
negatief saldo van 91.000 euro. 
Wethouder financiën Arnold Sely 
verwacht echter dat dit snel kan 
worden weggewerkt. Maar Henk 
Eilert van de PvdA vindt, dat als 
de fracties bijeenkomen om te 
discussiëren over de kerntaken 
er eerst nog dit jaar op korte ter-

mijn een apart overleg met de 
raad moet plaatsvinden hoe het 
gat van 91.000 euro moet wor-
den gedicht. Dit overleg moet los 
gekoppeld worden van de kern-
takendiscussie. Die discussie 
zal gaan over de manier waar-
op moet worden bezuinigd. Hoe 
voorkom je jaarlijks een miljoen 
schuld voor de jaren 2014, 2015, 
2016 en iets minder voor 2017? 
Kan Uitgeest haar voorzienin-
gen allemaal behouden of zullen 
er enkele moeten verdwijnen? 
Met barre tijden in het verschiet 
hoopt iedereen er het beste van. 
(Marga Wiersma)

Fractievoorzitter Niek Kranenburg van D66: “Een raadsbrede kernta-
kendiscussie: dat is iets dat D66 reeds jaren geleden heeft voorge-
steld.” Kranenburg schreef ruim een maand geleden een brandbrief 
naar het college. D66 maakt zich grote zorgen over de financiële zelf-
standigheid van Uitgeest. “Tijdens de kerntakendiscussie moet beslo-
ten worden welke taken de gemeente moet blijven uitvoeren en welke 
geheel of gedeeltelijk kunnen worden afgestoten.”

Oefeningen Mobiele 
Eenheid bij Bob’s 
uitgeest - Bij Bob’s Party Pala-
ce vinden op de donderdagen 8, 
15 en 22 november tussen 13.00 
en 17.00 uur oefeningen plaats 
van de Mobiele Eenheid. Doel 
is om ervaring op te doen met 
ongeregeldheden zoals die on-
langs hebben plaatsgevonden in 
Haren.
De ME krijgt opdracht om tus-
sen de 100 en 150 (ingehuurde) 
jongeren bij het partycentrum te 

scheiden en over de Geesterweg 
te verplaatsen in twee richtin-
gen: naar het NS-station en naar 
motel Akersloot. Tijdens de inzet 
komt vervolgens de melding dat 
er ook in het partycentrum pro-
blemen zijn en dient een aan-
tal verdachten te worden aange-
houden.  
Donderdag 1 november vond 
de eerste oefening plaats. (foto: 
www.112-uitgeest.nl)
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Uitgeest - Zakeya woonde met 
haar man en twee kleine kin-
deren in Kabul en had een klei-
ne schoonheidssalon. Zakeya’s 
ogen glanzen als ze over haar 
geboorteland praat waar ze 13 
jaar geleden vandaan vluchtte.
Afghanistan, een prachtig land 
met bergen, rivieren en enkele 
groene gebieden.
Kabul was toen een levendi-
ge, mooie stad met veel winkels. 
Vrouwen waren hoog opgeleid 
en konden gaan en staan waar 
ze wilden toen de komst van de 
Taliban een abrupt einde maak-
te aan dit goede leven. Zake-
ya: “Het werd snel duidelijk dat 
het voor ons volkomen anders 
zou worden, als vrouw mocht je 
niet meer alleen naar buiten en 
mannen moesten hun baard la-
ten staan. Meisjes mochten niet 
meer naar school.” Het gezin be-
sloot met een aantal familiele-
den en anderen het land te ont-
vluchten.
Dat was niet makkelijk met 
dochter Morsal van 3 en zoon 
Emran van 6 maanden. Hun lot 
lag in handen van mensen die 
hen van het ene naar het ande-
re adres brachten. Soms bleven 
ze ergens een paar dagen, soms 
een paar weken. Ze hadden 
geen idee in welk land of stad ze 
waren. Zakeya: “Overdag moch-
ten we niet naar buiten, alleen 
’s avonds, het was een zeer on-
zekere periode.” Ze mochten op 
niemand vertrouwen en regel-
matig werd hen ingepeperd dat 
ze niet naar de politie konden 
gaan omdat die in bepaalde lan-
den onvoorspelbaar waren. Een-
maal in Nederland werd hen di-
rect aangeraden naar de politie 
de gaan om hun verhaal te doen.
Zakeya: “Als je iedere keer hoort 
dat de politie onbetrouwbaar is 
en in Nederland aangeraden 
wordt naar de politie te gaan, 
dan voelt dat heel raar.” Ze ver-
bleven in verschillende asiel-
zoekerscentra en 8 jaar lang 
mochten ze niet werken of naar 
school, kregen 39 Euro in de 
week per volwassene en de kin-
deren ieder 6 Euro.
Toen de Taliban weg was uit Af-
ghanistan kwam de politie een 
paar keer per week om te mel-
den dat het gezin terug moest.
Zakeya: “We waren erg bang te-
rug te moeten en waren blij met 
het generaal pardon waardoor 
we uiteindelijk mochten blijven.”
Ze werden begeleid door Vluch-
telingenwerk en kregen een huis 
toegewezen in Uitgeest. Van-
af 2009 mocht ze eindelijk naar 
school om Nederlands te leren, 
deed de inburgeringscursus en 
Staatsexamen 1 en is nu bezig 
met Staatsexamen 2. Tijdens het 
interview wordt de tafel vol ge-
zet met zoetigheid. Het is net Of-
ferfeest geweest en dat wordt 
gevierd met allerlei heerlijkhe-
den. Zelf neemt ze Hollands ge-
bak maar ik probeer ‘kolcha’ een 

Uit den verre (7)

Afghaanse Zakeya in Uitgeest
heerlijk zelfgebakken koekje van 
maïsmeel. 
Zakeya lachend: ”Als je in Af-
ghanistan op bezoek gaat, vraagt 
men of je iets wilt eten en drin-
ken. Zeg je nee, dan wordt het 
toch ingeschonken en neerge-
zet. Als je hier nee zegt dan krijg 
je ook niets en dat is wel zo han-
dig.”  Een ander verschil is dat 
kinderen hier sneller zelfstandig 
zijn. Zakeya: “Als mijn moeder, 
die in Hoofddorp woont, vindt 
dat ik een andere jurk aan moet, 
dan doe ik dat ook al ben ik in 
de 30. En ik zal het niet in mijn 
hoofd halen tegen mijn moe-
der te zeggen dat ik verhinderd 
ben als ze mij nodig heeft, on-
bestaanbaar, zij gaat te allen tij-
de voor. Bejaardenhuis??? Dat 
kennen we niet eens in Afgha-
nistan.”

Momenteel doet Zakeya een 
studie Maatschappelijke Dienst-
verlening zodat ze vluchtelingen 
verder kan helpen. Vanuit haar 
ervaring weet ze hoe belangrijk 
het is om begrepen te worden en 
steun te krijgen in de papiermo-
len van ons land. 
Ook is ze bezig Stichting ‘Hand 
voor Help’ op te zetten. Hier-
mee probeert zij Afghaanse jon-
geren (maar ook Nederlanders) 
bewust te maken van de situa-
tie van weeskinderen in Afgha-
nistan.
Zakeya: “Door één dag niet naar 
Mac Donalds te gaan en die 5 
euro te schenken, geef je een 
kind daar een week te eten.”

Ooit hoopt Zakeya terug te kun-
nen naar het land waar haar hart 
ligt. (Monique Teeling)

Herfstmarkt voor Prijedor
Uitgeest - Op zaterdag 10 no-
vember wordt voor de negende 
keer een herfstmarkt gehouden 
voor Prijedor in Bosnië-Herze-
govina, van 9.00 tot 15.00 uur in 
het parochiecentrum “De Klop” 
naast de rk kerk aan de Lange-
buurt in Uitgeest. 
De situatie in Bosnië is voor de 
mensen die werk hebben wel 
iets verbeterd. Maar het groot-
ste deel van de bevolking is 
werkeloos en heeft geen geld 
voor hout voor de kachel, war-

me kleding en goede voeding. 
Er zijn mensen met zieke kinde-
ren waarmee ze niet eens naar 
de dokter of het ziekenhuis kun-
nen. Veel huizen zijn nog maar 
half opgebouwd na de verwoes-
ting in de oorlog. Verzekerin-
gen zijn er niet, of onbetaalbaar. 
Er is dus nog steeds hulp nodig. 
En met de opbrengst van deze 
markt hoopt men weer wat licht 
te brengen in de uitzichtsloze si-
tuatie van mensen in Prijedor en 
omgeving.

Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Iedere burge-
meester in Nederland heeft 
de zogenaamde ‘wettelij-
ke’ portefeuilles: openba-
re orde, veiligheid, politie en 
brandweer. Mooie, interes-
sante portefeuilles, waarover 
ik vanaf deze plaats regel-
matig heb geïnformeerd. Veel 
burgemeesters hebben ver-
der geen extra portefeuilles. 
Het leuke van het werken in 
Uitgeest is, dat ik als bur-
gemeester wel extra verant-
woordelijkheden heb. Naast 
personeel en organisatie 
heb ik de vorige collegepe-
riode bijvoorbeeld de porte-
feuille Schiphol gehad, maar 
ook grondaankopen en -ver-
kopen. Sinds de laatste ver-
kiezingen ga ik over dieren-
welzijn, waarover ik al eens 
schreef, en economische za-
ken.
Zeker in tijden dat het eco-
nomisch tegenzit, is het van 
groot belang om als ge-
meentebestuur een goede 
verstandhouding met het be-
drijfsleven te hebben. De on-
dernemers zijn er om te on-

dernemen en moeten zo min 
mogelijk last hebben van 
de overheid, is mijn motto. 
In Uitgeest hebben we vele 
mooie bedrijven die het ook 
in deze tijd, naar verhouding, 
goed doen. Dat is goed voor 
de werkgelegenheid, maar 
vooral een compliment  voor 
deze ondernemers zelf. Want 
als je in deze moeilijke tijd 
je hoofd boven water weet 
te houden als ondernemer, 
weet je zeker dat je er na de 
crisis nog sterker uit komt.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Portefeuilles

Uitgeest heeft nu ook 
z’n eigen biertje!
Uitgeest - Zaterdag werd Jurj-
en Vreeburg van de gelijknamige 
slijterij aan de Beatrixlaan verrast 
door Kees en Roswitha Schouten 
van De Noord-Hollandse Bier-
brouwerij, die met de eerste la-
ding Uitgeester bier aankwa-
men. Het biertje wordt ‘het Uit-
geester Duiveltje’ genoemd, een 
(donker) zwaar bier met een ste-
vige afdronk. 

De Noord-Hollandse Bierbrou-
werij is een net gestarte micro-
brouwerij, gevestigd in Uitgeest. 
Op ambachtelijke wijze wordt 

met eerlijke ingrediënten spe-
ciaalbier geproduceerd. Kees 
en Roswitha Schouten brouwen 
vanaf 2001 met veel enthousi-
asme en passie hobbymatig ei-
gen bier. Daarnaast is het altijd 
een droom geweest om een ei-
gen bedrijf te starten. Nu komen 
droom en passie samen en is 
dit jaar, samen met vrienden, de 
brouwerij van start gegaan aan 
de Molenwerf 22 E in Uitgeest. 

Naast de Uitgeester kruiden- en 
koffielikeur is er nu dus ook een 
echt Uitgeester biertje! 
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Cabaret in Geesterhage
Castricum - Arie Vuyk speelt 
op zondag  11 november in ont-
moetingscentrum Geesterha-
ge zijn cabaretprogramma ‘He-
lemaal Hums’. Arie maakt ca-
baret zoals cabaret bedoeld is: 
geen videoschermen, geen hip-
hop en publiek kan veilig op de 
eerste rij zitten.  Taalgoochelaar, 
allemansintellectueel, liedjesma-
ker, emotie- ontwerper en grap-
penkanon, Arie is het allemaal. 
Niets voor niets luidt zijn motto: 

oost west, Vuyk best. De zondag-
middagsociëteit vindt elke twee-
de zondag van de maand plaats 
van 14.00 tot 16.00 uur in  Ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 5. Toegang 4,00 
euro. 
Voor meer informatie  of vervoer 
kan men (uiterlijk de donder-
dag ervoor) bellen naar Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251- 
656562 of e-mailen naar info@
welzijncastricum.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-10-2012: Skip, zoon van R. 
Bangma en S. Verlaat, geboren 
te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
24-10-2012: Lynn, dochter van 
M.J.P. Schoorl en J. Koot, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:

24-10-2012: Rotman, Hendrika 
W.A., oud 89 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
H. Wesselink. 25-10-2012: van 
der Bijl, oud 79 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met M.J.T. Le 
Couffe.
 
Wonende te Akersloot:
24-10-2012: Spape, Adria-
na S., oud 65 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met N.W. Ter-
luin. 

Cadeautjes gezocht
Castricum - Reakt De Wissel 
aan de Gasstraat 3 biedt cliënten 
uit de GGZ een veelzijdig aan-
bod op het gebied van arbeid en 
dagbesteding.

Op woensdagmiddag 12 decem-
ber houdt de Wissel de jaarlijk-
se kerstklaas, een feestelijke mix 
van Sint en kerst. Voor deze mid-
dag zijn de organisatoren nog 

op zoek naar cadeautjes voor 
de cliënten. Nog iets over uit 
het kerstpakket van afgelopen 
jaar en nooit gebruikt of bij de 
schoonmaak cadeautjes tegen-
gekomen die toch in de kast blij-
ven staan? De Wissel is hier erg 
blij mee. De cadeautjes kunnen 
afgegeven worden bij de recep-
tie van De Wissel, dagelijks ge-
opend van 9.00-16.00 uur.

Vogeltentoonstelling
Castricum - In de kantine van 
korfbalvereniging Helios op het 
sportpark Noord End aan de 
Bloemen, wordt aankomend 
weekend de jaarlijkse vogelten-
toonstelling gehouden door ver-
eniging ‘De Gevederde Vrienden’ 
uit Castricum. 
Behalve kanaries en parkieten 
zijn er ook diverse tropische vo-
gels te bewonderen. 
Evenals andere jaren is er weer 
alle moeite gedaan om er een 

fraaie show van te maken. Tij-
dens de tentoonstelling kunnen 
bezoekers allerlei inlichtingen 
krijgen over het houden van vo-
gels. Er is ook een verkoopklas-
se aanwezig.
De tentoonstelling is op zaterdag 
10 november van 10.00 uur tot 
18.00 uur en zondag 11 novem-
ber van 10.00 uur tot 15.50 uur.
De toegang is gratis. Voor meer 
inlichtingen, secretaris C. Spil, 
cspil@ja.nl.

Orkest Emergo in master- 
class Haags Conservatorium
Castricum - Dit weekend heeft het groot concert orkest van muziek-
vereniging Emergo uit Castricum haar muzikale medewerking verleend 
aan dirigenten masterclass. Onder de veelzeggende titel ‘Lifelong Lea-
rning’ organiseerde het Koninklijk Conservatorium te Den Haag voor 
de tweede maal een dirigenten clinic. Gedurende drie dagen kregen 
dirigenten van verschillende Nederlandse conservatoria de mogelijk-
heid te werken met diverse grote orkesten. Het groot concert orkest 
van Emergo heeft de driedaagse dirigentenclinic zondag afgesloten 
met een masterclass onder leiding van Alex Schillings. 

N F O R M AT I E Fiii
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Avond-, nacht- en weekenddienst huisartsen Castricum, Limmen, 
Akersloot en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 08.00 uur en van zaterdag 08.00 tot maandag 
08.00 uur: Huisartsenpost Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13 in 
Beverwijk) alleen volgens telefonische afspraak: 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, Vondellaan 
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. De Brink, To-
renstraat 64, 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 Ostadel-
aan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 
0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het week-
end tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, Limmen, 
Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in de 
huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. 
Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in 
zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het 
Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de 
huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. Die-
renartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910. 
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 0251-
312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-mail: 
cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor een 
afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op 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, kwijtschel-
dingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen naar 0251-
257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Zaterdag muzikaal feestje 
in Het Oude Theehuys

Bakkum - Zaterdag 10 no-
vember vanaf 14.00 uur ver-
zorgen twee bands een op-
treden tijdens een nieuwe 
Teajam in het Oude Theehuys: 
Het Mag Geen Naam Heb-
ben en Overbodige Luxe. De 
bands spelen akoestisch. 

Het Mag Geen Naam Hebben 
bijt het spits af om 14.00 uur met 
een gevarieerd repertoire van 
pop, jazz, Zuid-Europees, Iers en 
meer. De band bestaat uit Theo 
Moorman, Marga Verhulsdonck, 
Hans Vermeulen, Henk Kerssens 
en Jan van der Schaaf. Zij spelen 
op diverse gitaren, banjo, accor-

deon, viool, melodica en zang. 
Overbodige Luxe stapt een uur 
later het podium op. Deze band 
speelt zelfgeschreven Neder-
landstalige nummers, van pop 
tot rock. Ze hebben in hun tienja-
rig bestaan drie cd’s uitgebracht. 
Recent is daar de single ‘Ande-
re wereld’ bijgekomen.  Zanger 
Sander Egas uit Castricum nam 
vorig jaar een cd op, met de ti-
tel ‘Alles klopt’. De band bestaat 
naast Sander uit drie gitaristen, 
een bassiste en een drummer. 
Het Oude Theehuys is te vinden 
op het terrein van Dijk en Duin. 
De toegang is gratis. Foto Over-
bodige Luxe: Fred Docter. 

Sieradenparty op 8 november
Korting op nieuwe collectie 
sieraden in De Werelwinkel
Castricum - Deze week spe-
len in de Wereldwinkel Castri-
cum sieraden de hoofdrol. Er is 
extra ingekocht voor de feest-
dagen Bij aankoop van siera-
den op 8, 9 en 10 november, ont-
vangt de klant een kortingsbon 
van 10% voor een volgende aan-
koop in de winkel. Sjaals, ringen, 
tassen, armbanden en oorhan-
gers: het uitgebreide en actuele 
assortiment dat de Wereldwinkel 
biedt is verrassend. De sieraden 
en accessoires hebben allen het  
Fairtrade keurmerk dus maken 
de siereraden iemand dubbel zo 

mooi.  Het dragen van meerde-
re armbanden tegelijkertijd was 
al een trend die zich ook deze 
winter voortzet. Verder veel sie-
raden van natuurlijke materialen 
als leer, zoetwaterparels en glas. 
En lange, fijne kettingen met 
hangers van luxe natuurstenen. 
Een goede manier om kennis te 
maken met alle sieraden is door 
middel van een sieradenparty. 
Wereldwinkel Castricum organi-
seert deze op donderdag 8 no-
vember van 19.00 tot 22.00 uur. 
Alleen op deze avond ontvangt 
men 10% korting op de sieraden.

woensdag 16.00 &  20.00 uur
Twilight - Breaking Dawn Part 2

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 & 21.30 uur 

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

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Skyfall - 007

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag 20.00 uur
dinsdag 21.00 uur
De Marathon

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
Hope Springs

dinsdag 14.00 uur
Intouchables

zaterdag 15.45 uur
woensdag 16.00 uur

Asterix & Obelix bij de Britten (NL) 3D
zaterdag 13.00 uur
zondag11.00 uur

woensdag13.30 uur
Sint & Diego en de bron van Myra 

zaterdag 13.00  uur
zondag 13.00 & 15.45 uur

woensdag 13.30 uur
Mees Kees

zondag 13.00 uur
 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 8 nov t/m 14 nov 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)
______________________

Ook leuk voor 
relatiegeschenken
Haal de folder in de winkel
______________________

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

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

 Pincho Maandmenu 
november

Proeverij van de kaart
_____

Pompoensoepje en wildbouillon
____

    Hertenbiefstuk met 
kastanjemousseline,

 seizoensgroente en een 
rozemarijnjus

____

Petit grand dessert
____

€ 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

The Twilight Saga: 
Breaking Dawn - Part 2
Bella moet wennen aan haar 
nieuwe leven als vampier, maar 
ook als moeder. Haar dochter 
Renesmee is een bijzonder kind 
en dat is moeilijk geheim te hou-
den. 
Zodra de Volturi horen van haar 
bestaan, vertrekken ze naar het 

stadje Forks om de familie uit-
een te halen. Edward en de an-
dere Cullens gaan op zoek naar 
hulp en vinden die bij Jacob en 
een aantal vampierenclans. Sa-
men maken ze zich ze op voor 
de confrontatie die hun lot voor-
goed zal bepalen.

De Rotterdamse vrienden Ge-
rard, Leo, Kees en Nico werken 
gebroederlijk samen in de ga-
rage van Gerard, maar de zaken 
gaan niet al te best. Het viertal 
komt op het lumineuze idee zich 
te laten sponsoren en mee te 
doen aan de marathon van Rot-
terdam om op die manier de ga-
rage van de ondergang te red-
den. Voor de maten staat er 
met de voorbereidingen op de-
ze prestigieuze loop en het red-
den van de garage echter meer 
op het spel dan alleen het halen 
van de finish... 

De Marathon

Film inrichten slaapkamer 
van Sint nu internationaal
Castricum - Op 11 november 
2011 zijn er wereldwijd door veel 
mensen opnames gemaakt voor 
één gezamenlijke film over ac-
tiviteiten en gebeurtenissen op 
11-11-11. Saskia Steenbakkers 
is een van de deelnemers aan 
het filmproject waaraan men-

sen uit 179 landen hebben mee-
gedaan. Saskia filmde het inrich-
ten van de slaapkamer van Sin-
terklaas in galerie Streetscape. 
Er is een selectie gemaakt en al-
le opnamen zijn gemonteerd tot 
een film van 75 minuten die op 
11 november wereldwijd in pre-

miere gaat: 11Eleven. Ook Saskia 
is te zien in deze film. 

In Nederland is de film alleen te 
zien in galerie Streetscape, Bur-
gemeester Mooijstraat 13 in Cas-
tricum. Aanvang 11.00 uur. Als er 
veel belangstelling is, wordt de 
film om 14.00 uur nogmaals ver-
toond. Entree twee euro, inclu-
sief consumptie. Reserveren kan 
via info@streetscape.nl. 
Sinterklaas krijgt ook dit jaar een 
slaapkamer bij Streetscape. 



Uitgeest - Het eerste dat je doet 
als je op woensdagavond de 
kantine van de FC Uitgeest be-
treedt, vaak met de jas nog aan, 
is het ophalen van het loopbrief-
je. Het loopbriefje laat je zien aan 
welke tafel je je met je partner 
dient te vervoegen en, belang-
rijker nog, wie je tegenstanders 
zijn. Soms ontleen je daar voor-
af al genoegen aan: ‘Hé, we spe-
len tegen Annie en Piet, gezel-
lig!’. En soms trekken de mond-
hoeken wat omlaag: ‘Hè, gadver, 
we moeten alweer tegen die on-
gezellige kerels; Die doen hun 
mond niet open, behalve voor 
bieden, of voor commentaar op 
elkaar, of voor bier. Dat moet ons 
nou weer overkomen!’ Afgelo-
pen woensdag zag je na het op-
halen van het loopbriefje op weg 
naar de koffie vooral opgetrok-
ken wenkbrauwen: ‘Hé, we heb-
ben het zelfde nummer als vori-
ge week!’, en drie seconden la-
ter, ‘… en precies dezelfde te-
genstanders!’. En eenmaal ge-
zeten aan het eerste tafeltje bij 
de eerste tegenstanders (inder-
daad, dezelfde van vorige week) 
hoorde je om je heen meer van 
dat gemor. De indeling was voor 
alle lijnen precies hetzelfde als 
die van afgelopen week en heel 
veel paren vonden dat niet leuk. 
Het lijkt erop dat de wedstrijd-
leiding was vergeten om op het 
knopje ‘husselen’ te drukken. 
Nu is het ook nog zo dat aan het 
eerste tafeltje de kaarten worden 
geschud van de spellen die vóri-
ge week zijn gespeeld, en door 
daadwerkelijk te schudden werd 
eigenlijk de unieke mogelijkheid 
gemist om de hele vorige wed-
strijdavond compleet (met de-
zelfde tegenstanders en dezelf-
de spellen) nóg een keer  over te 
spelen. Ik ken bridgers, uit mijn 
onmiddellijke nabijheid, die dat 
graag hadden willen meemaken.
Goed, zelfde tegenstanders, ver-
se spellen en nieuwe resulta-
ten. We ontkomen er toch niet 
aan om Henk Groen-Herman 

Nieuws van de Bridgeclub
van Sambeek lof toe te zwaai-
en. Na afloop breed grijnzend 
riep Herman vol trots: ‘En dat 
met het kleinste gebedenboek!’ 
De niet-bridger zal zich afvragen 
wat sjema, sjemone esre en het 
kaddiesjgebed (de gebeden voor 
de sjabbat uit het gebedenboek) 
te maken hebben met bridge, 
de wél-bridgers ook trouwens, 
maar zij zullen daarnaast begrij-
pen dat hij doelt op hun nage-
noeg blanke systeemkaart, het 
overzicht van de afspraken die 
een bridgekoppel met elkaar ge-
maakt heeft. De overwinning zij 
hun gegund maar hebben zij nu 
weinig afspraken gemaakt of 
willen zij deze niet delen met de 
anderen? 
A-lijn: 1 Henk Groen-Herman 
v Sambeek 60,42%; 2 Wim de 

Wildt-Ed de Ruyter 59,03%; 3 
Harry Twaalfhoven-Eric Mole-
naar 58,33 .
B-lijn: 1 Jan Sinemus-Wim We-
ber 62,50%; 2 Evelien Huising-
Ria Weel 56,94%; 3/4 Riet Schaf-
gans-Leo Tromp 54,17%; 3/4 
Toin Graafsma-Henk Graafsma 
54,17%.
C-lijn: 1 Jan vd Booren-Ed-
dy Jansen 57,92%; 2 Auke Huls-
hof-Gonny Hulshof 55,00%; 3/4 
Henny Kaandorp-Ans Verheijde 
53,75%; 3/4 Thea Aben-Marry 
Zwaan 53,75%.
D-lijn: 1/2 Anneke Pel-Karel 
Romkes 56,77%; 1/2 Riet Bal-
ster-Evert Rozemeijer 56,77%; 3 
Marianne de Groot-Hans Kolle-
rie 53,65%.
E-lijn: 1 Margriet de Beurs-Ma-
rianne v.d. Klein 59,58%; 2 Gré 
Krom-Riek Koek 57,50%; 3 Riet 
Jaape-Petra de Ruyter 53,33%. 
(Paul Wijte)

Turnseizoen Guus 
Baltus weer begonnen
Uitgeest - Het turnseizoen voor 
Guus Baltus uit Uitgeest is weer 
begonnen. Werd hij vorig jaar 
nog tweede op de NK meerkamp 
bij de benjamins, hij zal nu als in-
stap gaan turnen dit seizoen. Vo-
rig jaar is de vereniging Turnlust 
Alkmaar gefuseerd met De Hal-
ter ook uit Alkmaar. Deze ver-
enigingen zullen dit jaar door-
gaan als Saturna Alkmaar. Leu-
ke afsluiting voor de vorige ver-
eniging Turnlust is dat de heren-
selectie van Turnlust, waar Guus 
deel van uitmaakt, is gekozen tot 

sportteam 2012 van Alkmaar!
 
Afgelopen zaterdag heeft Guus  
(8 jaar) meegedaan aan de dis-
tricts clubteamwedstrijden. Sa-
men met teamgenoten Marc 
Groot en Huib Vader (pupillen) 
zijn zij derde geworden op ni-
veau 9. Het team 3 met Stef, 
Koen en Bas is ook derde ge-
worden en het team 1 met Sem, 
Mees, Ronin en Lennart is eerste 
geworden! Een mooie start van 
het seizoen voor trainers Rinke 
en Dave van Saturna Alkmaar.

Unitas turnsters gaan 
ervoor in nieuwe outfit
Uitgeest - De turnselectie van 
Unitas onder deskundige leiding 
van het team Ans Pieters, Laura 
en Tanya is al weken voluit aan 
het trainen voor het aanstaande 
wedstrijdseizoen. De turnsters 
zullen uitkomen in wedstrijden 
van de 3e, 4e, 5e en 6e divisie. 
De start zal zijn tijdens de club-

teamswedstrijden op zaterdag 17 
november in Amsterdam. In het 
weekend van 24 en 25 novem-
ber zullen in sporthal de Walvis 
in Beverwijk de wedstijden in de 
4e, 5e en 6e divisie plaatsvinden 
en u bent allen van harte wel-
kom. Unitas is er klaar voor met 
het nieuwe tenue!

Uitgeest.nl 
onbereikbaar
Uitgeest - De gemeentelijke 
website www.uitgeest.nl is vrij-
dag 9 november de gehele dag 
onbereikbaar. Er wordt dan ge-
werkt aan een nieuwe dataop-
slag.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Ondertrouw

F. Postma en J. Wijma

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

SPELTBOLLETJES ZIJN OERGEZOND !!
Natuurbollen vol eiwit en rijk aan vezels…..

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Zondag a.s. is het Sint Maarten, kijk in de winkel voor lekkere uitdelers !
www.bakkerijputter.nl

Weekaanbieding (do. t/m wo):                              NIEUW !!
SPELT NATUUR BOLLETJES 
pure energie van € 3,90 nu 6 stuks € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

Kuipje ROOMBORSTPLAAT
ca. 135 gram  van € 3,75 voor € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

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

Goulash-Hacheevlees
+ Gratis uien 500 gram 6,95
Bossche bollen
 4 voor 4,50
saucijzen-braadworst
van het Livar varken 500 gram 5,50
Zeeuws spek
van het Livar varken 100 gram 1,75 
Kinnebakspek
van het Livar varken 100 gram 0,89 
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Poppenkast
Uitgeest - Op zaterdag 10 no-
vember komen Jan Klaassen en 
Katrijn langs in de poppenkast 
van speeltuin Kindervreugd. Sa-
men met de kinderen beleven 
zij een spannend avontuur. De 
voorstelling begint om 14.00 uur 
en duurt tot ongeveer 15.00 uur. 
Tijdens de pauze krijgen de kin-
deren iets te drinken en is er kof-
fie voor de ouders. Leden kun-
nen gratis naar binnen, niet le-
den betalen 1 euro. 

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

Thuis	
09:00 MF1 - Strawberries 
MF3
09:00 ME1 - Purmerend ME3
10:15 ME3 - Mijdrecht ME4 
10:15 M8D1 - Westerpark 
M8D1
10:15 JE2 - HIC JE3 
11:30 MD1 - Kikkers MD1 
13:00 MC2 - Alliance MC10 
14:30 JC1 - Hisalis JC2 
16:00 MB2 - Castricum MB4 
17:30 MA1 - Reigers MA3

Uit 
09:00 JD2 - Strawberries JD2 
09:15 ME4 - Kikkers ME6 
10:00 JE1 - Magnus JE1 
10:15 MF2 - Alkmaar MF1 
10:15 M8D2 - FIT M8D3 
10:15 ME2 - Alliance ME6 
12:00 MC1 - Hurley MC4 
13:15 JD1 - Pinoké JD4 
15.45 MB1 - Alkmaar MB2 
17:30 JB1 - Kraaien JB1 

Zondag	11	november

Uit
11:00 HA - Strawberries HB 
13:15 D1 - Hurley DJ2

Speelschema 
jeugd MHCU

Nieuwe basistarieven 
voor huishoudelijke hulp
Uitgeest - De gemeente Uit-
geest zal hulp bij het huishou-
den gaan uitbesteden. Volgens 
de nieuwe wet ‘Basistarieven’  
moet Uitgeest voor verschillen-
de vormen van hulp bij het huis-
houden tarieven vaststellen op 
basis van reële kostprijzen. Per 
uur mag minimaal 18,50 euro of 
21,00 euro worden berekend. La-
gere uurlonen mag niet.
De wet is bedoeld als een soort 
bescherming. Bij het vaststellen 
van de kostprijzen moet de ge-
meente er van uit gaan dat de 
aanbieder personeel zal gaan in-
zetten tegen arbeidsvoorwaar-
den die passen bij de vereiste 
vaardigheden, nodig voor hulp 
bij het huishouden. Met andere 

woorden: men moet zo veel mo-
gelijk kwaliteit leveren. Aanbie-
ders moeten rekening houden 
met de nieuwe wet en  mogen 
niet inschrijven onder de reële 
kostprijs. De bedoeling van de 
wet  is, dat aanbieders meer op 
de kwaliteit dan op de prijs zul-
len gaan concurreren. 

Het was tijdens de raadsverga-
dering van 25 oktober, dat de 
raad akkoord ging met de voor-
gestelde uurlonen, die vanaf ja-
nuari 2013 zullen worden toege-
past. Het voorstel ter vaststelling 
van de basistarieven is tot stand 
gekomen in samenwerking met 
de andere IJmond-gemeenten. 
(Marga Wiersma)

Koor Puur Sangh zoekt 
tenoren en bassen
Uitgeest - Wat is er nu leuker 
dan samen musiceren? Muziek 
maken met het instrument dat 
iedereen in huis heeft, n.l. de ei-
gen stem. Het is geweldig om sa-
men met gelijkgestemden meer-
stemmige muziek te maken! 
Zingt u graag, en bent u een te-
nor, of bas, dan nodigt koor Puur 
Sangh u uit om vrijblijvend eens 
te komen luisteren en/of mee te 
zingen.

Puur Sangh is een koor met ruim 
20 leden, die allemaal 50+ zijn, 
en staat sinds kort onder leiding 
van dirigente  Meija Blok uit Am-
sterdam. Het repertoire is heel 
afwisselend, en is samengesteld 
uit muziek vanaf de Middeleeu-

wen tot nu uit allerlei windstre-
ken, van licht klassiek tot volks-
muziek en alles wat daar tussen 
zit.
Er wordt meerstemmig gezon-
gen, maar helaas zijn de tenoren 
en bassen wat onderbezet, wat 
het evenwicht in het koor op dit 
moment tekort doet. 
Houdt u van zingen en durft u 
de uitdaging aan, kom dan vrij-
blijvend langs om te luisteren op 
de maandagavond  van 20:00 tot 
21:30 uur op de repetitie in de 
recreatiezaal van de Prinsenhoff,  
Bollenhof 1 in Uitgeest.

Voor meer inlichtingen: Nel 
Tromp, 0251- 311572 of Anne-
miek Zoetmulder, 0251- 311349.

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

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

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

Regio - Binnenkort verschijnt 
een magazine met informatie, 
verhalen en tips speciaal voor 
mantelzorgers uit de gemeenten 
Beverwijk, Castricum, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen. Het 
blad gaat in op financiële rege-
lingen, zorgen voor jezelf, afspra-
ken op het werk, en over organi-
saties, vrijwilligers en buren. 
Op 10 november is het magazine 
verkrijgbaar op de beurs ‘Zorg 
ook goed voor jezelf’ in de open-
bare bibliotheek aan de Dokter 
Brugmanstraat (vanaf 11.45 uur). 
In digitale vorm is het dan ook 
te vinden op www.maatjez.nl, de 
website van MaatjeZ. Het maga-
zine is vanaf 19 november af te 
halen van de leestafel in de hal 
van het gemeentehuis.

Magazine voor 
mantelzorgers

Werkplein IJmond naar 
Stationsplein Beverwijk
Regio - Nu samenwerkingspart-
ner UWV het Werkplein IJmond 
per 17 september heeft verlaten, 
gaat de vestiging van het Werk-
plein, Kennemerhof 1 per 8 no-
vember 2012 definitief dicht. In-
woners van de IJmond die een 
afspraak willen maken voor 
een aanvraag bijstandsuitke-
ring kunnen vanaf maandag 12 
november tussen 9.00 en 12.00 
uur terecht op de nieuwe loca-
tie van het Werkplein IJmond op 
het Stationsplein in Beverwijk. 
Op deze locatie is de dienstver-
lening optimaal gecentreerd. 
De gemeenten proberen de 
dienstverlening en bereikbaar-
heid in de week van de verhui-
zing (week 45) zo optimaal mo-
gelijk te houden, maar eni-
ge overlast is onvermijdelijk. De 
nieuwe locatie is vanaf 12 no-
vember telefonisch te bereiken 
via 0251-279000. Het postadres 
is Postbus 462, 1940 AL Bever-

wijk en het bezoekadres is Stati-
onsplein 48a in Beverwijk. Inwo-
ners van de IJmond die zich als 
werkzoekende willen laten regi-
streren moeten zich daarvoor di-
gitaal inschrijven op www.werk.
nl. 

Werkplein
Het Werkplein is een samenwer-
kingsverband tussen de IJmond-
gemeenten en het UWV om ge-
integreerde dienstverlening aan 
uitkeringsgerechtigden, werk-
zoekenden en werkgevers te le-
veren. Op het Werkplein konden 
inwoners van de IJmond terecht 
voor hulp en uitleg van werkcoa-
ches en arbeidsdeskundigen bij 
het vinden van werk. De bezui-
nigingen bij het UWV hebben 
gevolgen voor de geïntegreerde 
dienstverlening van het Werk-
plein IJmond. 
Recent is het UWV vertrokken 
uit Beverwijk.
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Bar Mill House in de aanbieding 
Uitgeest - Het barmeubel van Mill House aan de Molenwerf staat te wachten op een nieuwe eigenaar. 
Het jongerencentrum en hobbyvereniging Fabo zijn bezig met de verhuizing naar het nieuwe onderko-
men aan de Zienlaan. De nostalgische bar, die eerder nog in De Ooievaar dienst heeft gedaan, past niet 
in de moderne stijl van de nieuwbouw. Het meubel is gratis af te halen voor Uitgeesters die er een goe-
de bestemming aan kunnen geven. Opgaven zo spoedig mogelijk bij jongerenwerkster Andrea de Graaf: 
andrea.de.graaf@hotmail.com. (foto: gemeente Uitgeest)

Schrijfster Agnes Klitsie 
bij Vrouwen van Nu
Uitgeest - Schrijfster Agnes 
Klitsie, auteur van het boek ‘Tijd 
van onschuld’, is donderdag 15 
november te gast bij Vrouwen 
van Nu. Agnes Klitsie groeit sa-
men met haar zeven broers en 
zussen op in een hecht katholiek 
gezin in Koog aan de Zaan. Haar 
onbezorgde leven verandert 
drastisch wanneer zij op vijftien-
jarige leeftijd zwanger raakt, en 
anoniem in het ziekenhuis van 
een dochter bevalt. Het meisje 
moet zij onder druk van haar ou-
ders bij de geboorte afstaan en 
het zal uiteindelijk dertig jaar du-
ren voordat Agnes op zoek gaat 
naar haar dochter.
Ze vinden elkaar en kunnen van-
af dat moment bouwen aan een 
moeder-dochterrelatie.
Tijd van onschuld is Agnes’ on-
vergetelijke en ontroerende le-
vensverhaal. Door haar ogen 
biedt het boek tevens een bij-
zondere blik op het leven in een 
kleine dorpsgemeenschap in de 
jaren ’60.
De auteur Agnes Klitsie woont 
met haar twee zoons in Alkmaar 

en werkt als bibliothecaris. Ze 
heeft inmiddels een goed con-
tact met haar dochter.
De avond wordt gehouden 
op donderdag 15 november 
om 20.00 uur in Dorpshuis De 
Zwaan in Uitgeest. Niet-leden 
zijn van harte welkom. Zij beta-
len 5 euro inclusief koffie of thee.
Wilt u meer weten over de Vrou-
wen van Nu, neemt u contact op 
met wilfeenstra@casema.nl.

Jongeren aangehouden 
na achtervolging
Uitgeest - In de nacht van zater-
dag op zondag omstreeks 01:00 
zijn vijf jongeren staande gehou-
den op de Hoop in Uitgeest na 
een poging tot het vernielen van 
diverse informatieborden van de 
Nederlandse Spoorwegen in de 
Kleistunnel in Uitgeest.
Vier getuigen zagen de jongens 
met een groepje inslaan op de 
informatieborden en voorbijgan-
gers lastig vallen. Hierop werd 
112 gebeld door de getuigen. Di-
rect werden er één herkenbaar 
politievoertuig en één onbekend 
politievoertuig via de Anna van 
Renesselaan naar de Kleistun-
nel gestuurd. Het andere politie-
voertuig kwam door de Kleistun-
nel heen.
Bij het ter plaatse komen van de 
politie, ging de groep van zo`n 7 
jongeren er via de fietsenstalling 
aan het Anna van Renesseplein 

vandoor. Direct werd hierop door 
drie getuigen de achtervolging 
ingezet samen met de politie.
Door de achtervolging van de 
twee getuigen en door telefo-
nisch contact van één van de ge-
tuigen met de politieauto`s kon-
den er uiteindelijk vier jongeren 
van het schoolplein van basis-
school de Wissel worden afge-
haald. Hierna meldde een vijfde 
jongere zich vrijwillig, waardoor 
het aantal op vijf kwam te staan.

De jongeren krijgen een bekeu-
ring voor baldadigheid, en er zal 
een onderzoek worden ingesteld 
of er daadwerkelijk wat ver-
nield is. Direct is ook de bevei-
liging van de Uitgeester kroegen 
ter plaatse gekomen. De vijf jon-
geren krijgen ook een uitgaans-
verbod voor Uitgeest. (bron: 
www.112-uitgeest.nl)

Alzheimer 
Café in 

Heemskerk
Regio - Op woensdagmiddag 
14 november is er een Alzheimer 
Café in Heemskerk en het onder-
werp deze middag is: “Dementie, 
hoe praat je met elkaar?”. De ge-
spreksleider Elsbeth Holtz ont-
vangt deze middag een psycho-
loge van de Viva!Zorggroep. Hoe 
kun je het beste spreken met en 
over de persoon met dementie? 
Wat moet je wél zeggen en doen 
en wat moet je zeker niet doen? 
Belangrijk is om de persoon met 
dementie met respect te behan-
delen en een onzekere, ruzies-
feer te vermijden.  
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom dan naar Zorg-
centrum St Agnes, Zamenhof 
65  in Heemskerk. De ontvangst 
is vanaf 14:15 uur en afsluiting 
om circa 16:00 uur.  Iedereen 
is welkom: mensen met geheu-
genproblemen, partners, kinde-
ren, vrienden, buren. Wie er nog 
nooit eerder is geweest, moet 
beslist komen kennismaken. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze ge-
interviewd door onze vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 

Habemus Papam in 
filmhuis de Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 9 november is 
de film Habemus Papam te zien 
in Filmhuis De Zwaan. 
Witte rook kringelt uit de schoor-
stenen van het Vaticaan. Een in-
tegere kardinaal wordt door het 
conclaaf aangewezen om de 
nieuwe paus te worden. Maar de 
nieuwe paus krijgt op het laatste 
moment faalangst en krabbelt 
terug. Hij ontsnapt uit het vati-
caan en laat de hele pauselijke 
hofhouding inclusief zijn inclu-
sief zijn huispsychiater in ontred-
dering achter. Het zouden de in-
grediënten kunnen zijn voor een 
vette Amerikaanse comedy maar 
niets is minder waar.
In de onvergetelijke film uit 
Shoes of the Fisherman uit 1968 

met de robuuste Anthony Quinn 
als nieuwe kerkvorst komt dit 
thema al een keer aan de or-
de. Toch is Habemus Papam ze-
ker het aanzien waard al was het 
dan vanwege de prachtige Itali-
aanse rolbezetting met Michel 
Piccoli in de hoofdrol. 

Habemus Papam is te zien op 
vrijdag 9 november in Filmhuis 
de Zwaan in Uitgeest. De zaal is 
open vanaf kwart voor acht en de 
film begint om 20.15. Toegang: 5 
euro inclusief een heerlijk kopje 
koffie voorafgaand aan de film. 
(“Vrienden” 4 euro). Kaarten in 
de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest. 
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Reacties van de zes partijen
Algemene Beschouwingen
Uitgeest - Alvorens de pro-
grammabegroting voor 2013 vast 
te stellen tijdens de begrotings-
vergadering van 1 november ga-
ven de fractievoorzitters van al-
le zes partijen via algemene be-
schouwingen hun visie op deze 
begroting. Het college kreeg vele 
vragen en opmerkingen te ver-
werken. In het kort vermelden 
wij van iedere partij enkele on-
derwerpen, die voor deze partij-
en van belang zijn.

Zo noemt de PU (Progressief 
Uitgeest) de toenemende geld-
stroom richting de sociale voor-
zieningen alsmede het feit, dat 
de gemeente steeds minder geld 
krijgt van het Rijk een hoofdpijn-
scenario. De PU wil bij opgetre-
den problemen bij hangjongeren 
meer  handhaving van de politie. 
Verder is de PU blij dat de mo-
tivatie van de medewerkers van 
de buitendienst weer helemaal 
terug is. Het CDA vraagt zich 
af of we voor het pas gebouw-
de jongerencentrum Zienhouse 
wel genoeg geld zullen hebben 
voor de exploitatie. “Via een kan-
senonderzoek betreffende de 
samenwerking met de buurtge-
meenten zal worden gekeken of 
intensivering van deze samen-
werking mogelijk is. Naast de 
bouwplannen voor de Waldijk en 
de HMS moeten er nog 500 wo-
ningen extra worden gebouwd 
om in de toekomst voldoende 
draagvlak te hebben voor een 
gezond financieel beleid.” 

De WMO
D66 vroeg het college om vaart 
te maken met het opstellen van 
financiële prognoses van de ge-
volgen op de lange termijn be-
treffende de uitvoering van de 

WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). “Uitgeest staat 
aan de vooravond van drie gro-
te decentralisaties in het sociale 
domein: de invoering van de Wet 
naar Vermogen en de decentra-
lisaties van de AWBZ-functiebe-
geleiding en de Jeugdzorg.” De 
VVD vraagt zich af of de raad 
bereid is voor de zelfstandigheid 
te betalen door de uitgaven voor 
diverse voorzieningen te vermin-
deren, door belastingverhoging 
of door inkomsten te verwerven 
uit bouwplannen. “En wij mogen 
niet stil zitten als er aanleiding 
toe is om meer zorg te besteden 
aan het onderwijs.”

Bouwen
De UVP (Uitgeester Vrije Partij) 
kiest er voor om te gaan bou-
wen. “Maar wij willen wel het 
groen rondom Uitgeest behou-
den. Als we kiezen voor het be-
houd van het zwembad, de bibli-
otheek en de ijsbaan, dan moet 
er iets gebeuren. Voor ons is dit: 
bouwen bij de kassen van Baars 
en een Albert Heijn bij de Bobs is 
zo gek nog niet. We moeten in-
komsten genereren. Als we geen 
maatregelen nemen, hebben we 
straks niets meer zelf te kiezen, 
dan gaan we op in het grote ge-
heel.” 
De PvdA vindt, dat er geen ruim-
te is voor nieuw beleid. “En voor 
grote investeringen, zoals het 
corrigeren van de verkeersont-
sluiting van de Melksuiker is 
geen geld. Het college is niet in 
staat gebleken een begroting 
voor te leggen waarin alle vaste 
uitgaven door vaste inkomsten 
worden gedekt. Het mogelijke 
recept is simpel: bezuinigen en/
of inkomsten verhogen.” (Marga 
Wiersma)

Wie is wie?
Uitgeest - Dit is foto nr. 08581 
uit de beeldbank van de Vereni-
ging Oud Uitgeest. Deze foto van 
het jaarlijkse uitje van de Uit-
geester acolieten is genomen op 
28 juli 1954 in het Ouwehands 
dierenpark in Rhenen. Acolie-
ten zijn de oudere misdienaars 
die de priester bij de mis assiste-
ren in de R.K. kerk.  Eens per jaar 
werd als tegenprestatie een uit-
gaansdag georganiseerd waarbij 
natuurlijk ook de aanhang mee 
mocht. Er staan  tevens een paar 
dames op die bepaalde werk-
zaamheden in de kerk verricht-
ten en ook mee gingen op de-
ze uitgaansdag. Deze foto kunt 
u ook vinden in het boek van 
Bank Beentjes met interviews 
van twaalf oudere Uitgeesters. 
Hij heeft hierin de belevenissen 

van hun jeugd in Uitgeest opge-
tekend. Dit boek is vanaf  21 no-
vember voor 10 euro te koop bij 
de Vereniging Oud Uitgeest of bij 
boekhandel Schuyt. 

Op de achterste rij van links naar 
rechts: Wim Putter, Nel Groen, ? 
, Baaf Putter, Bart Groen, Mart-
ha Veldt, Arie Rodenburg, Gury 
Brantjes, Jan Appelman met er-
voor Nel Zijp, Jan Berkhout, Ri-
ka Bloedjes, Jaap Rumphorst, ?, 
ervoor Jan Admiraal en uiterst 
rechts Piet Buur.  
Middelste rij: Herman Groen, Ge-
rie Berkhout, daarachter ?, ?, er-
voor Stef de Wit, Annie? Ursem, 
Jo of Alie Duin, Klaas de Wit, Nic 
Groen, ?, ? en Wim de Wildt. 
Voorste rij staand: Anne Rump-
horst, Anne Zonneveld, Clazien 

Heijne, Klaas Rodenburg, Gré 
Admiraal, Jaap Jonker, Cock v.d. 
Lans, in de beer: Ad (of Joop) 
Vos, Karel Kruishaar, schuin  
daarachter Nel v.d. Eng en er-
voor Tiny Klijn, Jo de Wildt, Kees 
Duinmeijer, Corry van Duin en 
Gerrit Daan. Vooraan op hurken: 
?, ? , Kees Admiraal, Jan Schou-
ten en Riet van Tol. 

Zoals u ziet zijn de meeste na-
men inmiddels al bekend maar 
er zijn wat twijfelgevallen en ver-
der hoopt de vereniging dat u 
de resterende namen kunt ge-
ven. Uw reactie kunt u kwijt op 
de website: www.ouduitgeest.nl 
bij ‘Wie is wie’. U kunt ook bel-
len met Herman Tervoort, 0251-
313196 of Greet Enkt-Mors, 
0251-311800.

College verwelkomt 
13.000ste inwoner 

Uitgeest - Het college van Uitgeest heeft dinsdag 30 oktober de 13.000ste inwoner van de gemeente 
verwelkomd. De 31-jarige Karin van Dijk werd in het gemeentehuis door locoburgemeester Wil Spaan-
derman verrast met bloemen en een gemeentelijk presentje. Ook voor haar partner was er een Uit-
geester attentie. Onze nieuwe plaatsgenoot verhuisde eerder deze maand vanuit IJmuiden naar een 
woning in Waldijk, met landelijk uitzicht op de Groene Driehoek. (foto: gemeente Uitgeest)

Duo-expositie verlengd
Uitgeest - De tentoonstelling 
van architect Marcel Heijmans 
en tekenaar Jan Deckwitz in de 
hal van het gemeentehuis wordt 
vanwege de grote belangstelling 
met een week verlengd. De laat-
ste dag dat het werk van het duo 
kan worden bekeken is woens-

dag 14 november. Voor de ope-
ningsuren van het gemeentehuis 
zie: www.uitgeest.nl.

Op de foto Heijmans (links) en 
Deckwitz tijdens de opening van 
de expositie op 19 september, 
samen met wethouder Selij.
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Rossenbacker speelt het 
blijspel Zusters in Zaken
Akersloot - Op vrijdag 9 en za-
terdag 10 november speelt to-
neelvereniging Rossenbacker 
het blijspel Zusters in Zaken. 
Moeder Overste, haar nonnen en 
de pastoor kampen met financi-
ele problemen. 

Het klooster dreigt failliet te 
gaan. Aartsbisschop Siemelink, 
is dan ook van plan het kloos-

ter te verkopen, een casino lijkt 
hem wel wat. Dan verschijnt 
Gerda Jongeneel, oftewel me-
vrouw Bil, een vrolijke, kordate 
vrouw die grootse plannen heeft 
met het klooster. Aanvang 20.00 
uur in De Lelie, Rembrandtsingel 
3 in Akersloot. Kaarten zijn tele-
fonisch te bestellen via Bart van 
Vliet: 0251-317457, te koop bij 
Veldt’s Toko en aan de zaal. 

Kaviaar met 
smeerkaas
Limmen - Op vrijdag 16 novem-
ber speelt toneelvereniging De 
Limmer Plankeniers een blijspel 
voor ouderen en gasten van De 
Zonnebloem Limmen in De Bur-
gerij. De titel van de klucht luidt: 
‘Kaviaar met smeerkaas’. De 
voorstelling begint om 14.00 uur. 
Na afloop is er een verloting met 
prijzen. Wie problemen met ver-
voer heeft, kan bellen naar Nel 
Seignette, tel. 072-5051324.

‘Streetwise’
Castricum - De musical 
Streetwise wordt in het weekend 
van 16, 17 en 18 november in de 
Maranathakerk gespeeld. Kaart-
jes kosten vijf euro. Aanvang 
vrijdag 20.30 uur, zaterdag 20.30 
uur en zondag 16.00 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Boek-
handel Laan, na de zondags-
vieringen in de kerk en voor de 
voorstelling. Reserveren kan via 
amg.graumans@ziggo.nl.  

Donateursavond Oud-Castricum in 
Dorpskerk over Beleg van Alkmaar
Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt ge-
houden op donderdag 15 no-
vember in de Dorpskerk van-
af 20.00 uur. Op  het program-
ma staat een lezing over het Be-
leg van Alkmaar in 1573, gege-

ven door Harry de Raad van het 
Streekarchief Alkmaar en  Chris-
ti Klinkert, conservator van het 
Stedelijk Museum Alkmaar. Aan 
de orde komen de vondsten van 
de skeletten op de Paarden-
markt, de betekenis van het Be-
leg voor de inwoners van de dor-

pen rond Alkmaar en de schilde-
rijen en prenten die er van het 
Beleg bestaan. De toegang voor 
donateurs en hun huisgenoten 
is gratis op vertoon van de brief 
die zij van de werkgroep hebben 
ontvangen. Andere belangstel-
lenden betalen twee euro entree. 

Een aanrader als cadeau!
Akersloter Plakken; nieuwe 
lekkernij in nostalgisch blik

Akersloot – Er is iets moois ont-
staan op de Kerklaan 14 bij Bak-
ker Van Baar. Peter en Edith 
hebben een geheel nieuw pro-
duct ontwikkeld in de bakkerij; 
Akersloter Plakken. De koek is 
broos, knapperend, heerlijk van 
smaak en bereid met de aller-
beste ingrediënten. Bovendien is 
de koek verpakt in een prachtig 
nostalgisch bewaarblik. Dank-

zij de fraaie verpakking is de 
koek heel geschikt om cadeau 
te doen tijdens de feestdagen 
of als verjaardagscadeau. Edith: 
,,Bewoners van Akersloot kun-
nen de koek cadeau doen als 
een typisch Akersloots product. 
En toeristen kunnen de Akerslo-
ter Plakken meenemen als sou-
venir en een herinnering aan on-
ze mooie dorp.” 

Geen randweg ten 
oosten van Castricum
Het bestuur van CDA Castricum 
vindt dat er geen oostelijke rand-
weg moet komen als oplossing 
voor de spoorlijnpassage.  Op dit 
moment lijken er nog drie vari-
anten in de race. Een daarvan is 
een oostelijke randweg met tun-
nel langs de oostkant. Een du-
re en ongewenste oplossing van 
een lokaal verkeersprobleem.
Het bestuur van het CDA vindt 
dat een variant met een oostelij-
ke randweg geen gewenste op-
lossing is. Het open gebied aan 
die zijde is bewust als open ge-
bied bestemd. Het wordt  ge-
bruikt zowel als agrarisch gebied 
als natuurgebied. Aan de ooste-
lijke zijde is het Hendrikspark als 
recreatieve buitenrand bewust 
als wandel- en fietsgebied ont-
wikkeld. Uit de verkeerstellingen 
blijkt dat het overgrote deel van 
het verkeer richting het zuiden 
lokaal verkeer is. Tot op heden 

heeft niemand die feiten weer-
sproken. Bij het ontwikkelen van 
Castricum 40 tot 50 jaar geleden 
was er een mogelijkheid om een 
goede verkeersafwikkeling mo-
gelijk te maken. Dat is verzuimd; 
dat gegeven accepteren we nu.
Met de deplorabele schuldpo-
sitie van de gemeente daar nog 
eens bij, denkt het CDA-bestuur  
dat we onze ambities neerwaarts 
bij zullen moeten stellen.
Tenslotte de wachttijden voor 
de fietsers. Een eenvoudige op-
lossing lijkt het ons om de hui-
dige voetgangers-onderdoor-
gang  onder het station goed te 
verbreden en tevens geschikt te 
maken voor fietsers. De manier 
waarop dat in Uitgeest is gedaan 
lijkt ons een leerzaam en navolg-
baar voorbeeld. 
Bestuur CDA Castricum, Gerrit 
Branderhorst, voorzitter. (Inge-
kort door de redactie).

Ondertussen is het gezellig druk 
in de winkel die vol ligt met Sin-
terklaaslekkernijen uit eigen 
bakkerij. “We stellen ook pak-
ketten samen voor bedrijven 
die ze dan cadeau kunnen doen 
aan hun werknemers of relaties”, 
vervolgt Peter. ,,Elke dag wordt 
in onze bakkerij verse marse-
pein gemaakt en ook roombo-
terborstplaat, speculaas en taai 
taai. En dat smaakt natuurlijk 
heel wat beter dan de producten 
uit een fabriek. Na Sinterklaas 
richten we ons op Kerstmis en 
al het lekkers wat daar bij hoort, 
zoals onze notenbollen, de su-
perkerststollen voorzien van een 
persoonlijke tekst, de amandel-
staven, kerstkransjes en tulband. 
Ook dan is het mogelijk pakket-
ten samen te laten stellen die ca-
deau kunnen worden gedaan.” 

Daarna is het de beurt aan de 
oliebollen, appelbollen en ap-
pelflappen die gemaakt wor-
den volgens een recept uit ei-
gen huis. En de hartige hapjes 
die hier naar wens kunnen be-
steld. Edith: ,,Het is de drukste 
maand van het jaar, maar daar 
zien we niet tegenop. Integen-
deel, de feestdagen brengen zo-
veel gezelligheid met zich mee. 
Daar kunnen we ons nu al op 
verheugen.” 

Expositie Susanna Redeker
Castricum - Afgelopen donder-
dag is een expositie van Susanna 
Redeker in de Tuin van kapitein 
Rommel geopend. Zij heeft on-
langs ook een kinderboek over 

Nelson Mandela geïllustreerd, 
getiteld: ‘Mandiba’. De expositie 
duurt tot 6 december. De tuin is 
door de week geopend van 9.30 
tot 16.30 uur. Gratis entree. 

Groots dansevenement 
zondag in De Bloemen
Castricum - Op 11 november 
vindt het IDO Nederlands Kam-
pioenschap Performing Arts 
plaats in sporthal De Bloemen in 
Castricum. De organisatie hier-
van is in handen van Mariz van 
dansschool clubMariz. 

Performing Arts omvat show-
dance, jazzdance en modern. 
De IDO is wereldwijd de groot-
ste dansorganisatie en IDO-Hol-
land is daar het Nederlandse on-
derdeel van. Op het gebied van 
HipHop is IDO-Holland in Ne-
derland dé organisatie, maan-
delijks doen er 700-800 dansers 
mee aan de competities. 

Performing Arts is in Nederland 
nog niet zo groot als in ande-
re landen, maar IDO bestuurs-
lid Mariz zet zich samen met col-
lega’s enorm in om daar snel 
verandering in aan te brengen. 
Daarom is dit Nederlands kam-
pioenschap ook tot in de puntjes 
verzorgd met een speciale dans-
vloer en aangepast theaterlicht. 

Bovendien wordt de jury ge-
vormd door topdansers en lera-
ren die bekend zijn van tv, musi-

cals en grote dansevenementen.
Het begint om 10.15 uur duurt 
tot ongeveer 17.00 uur. 
Vanzelfsprekend zullen ook dan-
sers uit Castricum hieraan deel-
nemen. Vorig jaar behaalden di-
verse Castricumse teams in een 
overvolle sporthal de Neder-
landse titel. Voor meer infor-
matie: www.nkperformingarts.
nu, info@clubMariz.nl of 06-
53192461.



FC Uitgeest verliest maar 
wel met opgeheven hoofd!
Uitgeest - Soms krijg je in een 
voetbalwedstrijd niet wat je ver-
dient. Op het scorebord stond 
na negentig minuten een uitslag 
van 2-0 voor thuisclub Stormvo-
gels maar dat was om met Co 
Adriaanse te spreken “score-
bordjournalistiek”. Zuur? Jaze-
ker. Maar ook dat hoort bij sport. 
FC Uitgeest legde Stormvogels 
de gehele tweede helft, bij een 
1-0 achterstand, op de pijnbank 
maar slaagde er maar niet in, 
ondanks riante mogelijkheden, 
de bal achter doelman Ziere te 
werken. 

FC Uitgeest moest het zondag 
stellen zonder de geschorste 
Paul Groen en de zieke Pim Mo-
lenaar. De ploegen leken in de 
beginfase aan elkaar gewaagd. 
Aan beide kanten waren er kan-
sen en FC Uitgeest mocht zich 
zelfs in de 11e minuut ernstig 
benadeeld voelen door de ver-
der goed leidende scheidsrech-
ter van Os toen hij volkomen on-
terecht de doorgebroken Rem-
co van Boxtel verdacht van een 
overtreding, terwijl in werkelijk-
heid de twee verdedigers van 
Stormvogels elkaar onderste bo-
ven liepen. De beide spelers ke-

ken er net zo onschuldig bij 
als Bram Moskowitz tegenover 
Pauw en Witteman.
Het waren echter de IJmuidena-
ren die in de 27e minuut dicht bij 
de openingstreffer waren. Ge-
lukkig voor groengeel was San-
der van den Helder zoals ge-
woonlijk zeer alert en voorkwam 
een treffer. In de 38e minuut was 
het dan toch, zij het wat geluk-
kig,  raak voor de blauwhem-
den. Een vrij trap van verdediger 
Kluiskens werd door een “flu-
welen touch” van Bart Meijland 
van richting veranderd waar-
na “Blonde Tijger”, keeper Mike 
Schröder in één klap kansloos 
werd. 1-0.
In de tweede helft besloot trai-
ner Jurg Bosman om alle risico’s 
te nemen en achterin één op één 
te gaan spelen. Daardoor schoof, 
de vandaag wederom goed spe-
lende,  Michael Kristel, door 
naar het middenveld. Het posi-
tieve effect was dat Stormvogels 
flink onder druk gezet werd en 
er kansen kwamen voor de be-
zoekers. Helaas waren ze van-
daag niet besteed aan FC Uit-
geest. Ondanks de late 2-0 was 
er respect voor de inzet en met 
name de aanvallende spelopvat-

ting van FC Uitgeest. 
Vervelend voor trainer Jurg Bos-
man was de constatering dat hij 
wederom een aanvaller, Ruud 
Koedijk, voor wat langere tijd zal 
moeten missen. Daar ook Ste-
fan Winter en Patrick van Dessel 
om betreurenswaardige rede-
nen  voorlopig niet in het eerste 
willen spelen wordt de spoeling 
dun.  Heren. Gelijk of ongelijk? 
Daar  ga ik niet over. Maar van-
af de “afvallende bal” positie doe 
ik een goedbedoelde oproep om 
e.e.a. in heroverweging te ne-
men. Stefan help FC Uitgeest de 
“Winter” door en Patrick zoek en 
vindt de “achterlijn” weer.
Ondanks de nederlaag zijn er 
voldoende aanknopingspunten 
om te blijven geloven in het doel 
namelijk handhaving in de Eer-
ste Klasse. Volgende week is er 
een echte test als koploper Her-
cules naar Uitgeest komt. Komt 
dat zien. De uitgeesters zullen 
ze met “opgeheven hoofd” ont-
vangen.
FC Uitgeest: Schröder, Out, Kris-
tel, van den Helder, de Jong, de 
Wit (72e Brandjes), ten Hoope, 
Meijland, van Boxtel, den Nijs 
(72e Brouwer), Koedijk (40e 
Groot). (De Afvallende Bal)

Zaterdag 10 november pupillen:
Hercules Z´dam sc D1-Uitgeest D1 09:30
Uitgeest D2-HSV D2 10:15
KFC D2-Uitgeest D3 08:30
Uitgeest D4-Meervogels 31 D2 10:15
Uitgeest D5-Limmen D4 11:30
Kolp.Boys D9-Uitgeest D6 09:00
Foresters de D7-Uitgeest D7 11:30
Uitgeest D8-Duinrand S D2 09:00
Vitesse 22 E1-Uitgeest E1 11:00
Uitgeest E2-HSV E3 11:30
Fort. W´veer E3-Uitgeest E3 11:45
Uitgeest E4-Foresters de E6 10:15
Uitgeest E5-Hugo Boys E1 09:00
Zeevogels E3-Uitgeest E6 09:00
Uitgeest E7-Kolping Boys E10 11:30
Uitgeest E8-Foresters de E7 09:00
Uitgeest E9-Fortuna Wormerv. E8 11:30
Uitgeest E10-HSV E9 10:15
Uitgeest E11-ODIN 59 E8 11:30
DEM F1-Uitgeest F1 10:00
Uitgeest F2-Vitesse 22 F1 10:15
Castricum F3-Uitgeest F3 09:00
Velsen F2-Uitgeest F4 09:00
Uitgeest F6-ODIN 59 F5 10:15
Uitgeest F7-SVW 27 F5 09:00
Vitesse 22 F5-Uitgeest F8 09:15
Limmen F5-Uitgeest F9 11:00
Uitgeest MP1-Alcmaria Victrix MP2 09:00
Foresters de MP2-Uitgeest MP2 09:00
Wordt gespeeld bij FC Uitgeest!
G-team:
Overbos JG1-Uitgeest JG1 14:00
Uitgeest G1-Argon G1 14:30
Uitgeest G2-Waterloo G2 14:30
Junioren:
Helder Den FC B1-Uitgeest B1 12:00
Uitgeest B2-Volendam (rkav) B3 13:00

Bergen B2-Uitgeest B3 12:00
Kolping Boys B4-Uitgeest B4 15:00
Reiger Boys B4-Uitgeest B5 12:30
Vitesse 22 C1-Uitgeest C2 14:30
Purmersteijn C2-Uitgeest C3 14:30
Uitgeest C4-Purmerland C3 14:30
Uitgeest C5-ZOB C4 13:00
Uitgeest C6-KFC C6 14:30
Meisjes:
Marken MB1-Uitgeest MB1 14:30
Uitgeest MC1-HSV MC1 13:00
GSV MC1-Uitgeest MC2 11:00
Victoria O MD1-Uitgeest MD1 13:00
Blauw Wit (W) MD1-Uitgeest MD2 09:30
Uitgeest ME1-Vitesse 22 ME1 09:00

Zondag 11 november senioren:
Uitgeest 1-Hercules 1 14:00
Kolping Boys 2-Uitgeest 2 11:00
Uitgeest 3-Meervogels 31 2 10:30
Uitgeest 4-Alcmaria Victrix 3 10:30
Uitgeest 5-George st 3 10:30
Grasshoppers 3-Uitgeest 6 10:00
Beemster 3-Uitgeest 7 11:00
Uitgeest 8-Koedijk 6 12:45
ADO ‘20 10-Uitgeest 9 10:00
Uitgeest 10-Berdos 4 13:30
Uitgeest 11=vrij
ADO ‘20 17-Uitgeest 12 12:15
Alkmaarsche Boys 8-Uitgeest 13 10:00
Junioren:
Uitgeest A1-VVA/Spartaan A1 11:00
Victoria O A1-Uitgeest A2 10:30
LSVV A2-Uitgeest A3 14:30
Meisjes:
DTS MA1-Uitgeest MA1 14:00
Dames:
Limmen VR2-Uitgeest VR1 12:00

Winst voor FC Uitgeest JG1 
tegen WMC Heerhugowaard
Uitgeest - Wat een leuke wed-
strijd dit weekeinde tussen FC 
Uitgeest JG1 en WMC Heerhu-
gowaard! De jongens van de JG1 
van FC Uitgeest raken steeds 
meer op elkaar ingespeeld. Door 
mooi overspelen van Quint en 
Jesse, kon Jamie na een mi-
nuut of 5 bijna de score openen. 
Maar helaas ging deze bal net 
over. Net als het afstandschot 
van Jesse vlak erna. In plaats 
daarvan scoorde WMC wel een 
doelpunt en stonden we met 0-1 
achter. 
Maar daarna was Uitgeest aan 
de beurt. Eerst een mooi doel-
punt van Jesse, gevolgd door een 

prachtige score van Quint. De 
verdediging werd bijna zenuw-
achtig van deze voorsprong en 
probeerde uit alle macht een ge-
lijke score te verhinderen. Mark 
pakte daarbij in zijn enthousias-
me de bal in zijn handen, waar-
door WMC een strafschop kreeg. 
Gelukkig voor ons ging deze bal 
over het doel . Door een snel-
le uitgooi van Mart richting het 
middenveld, kon Bas de bal naar 
voren schieten en kregen zo-
wel Quint als Jesse weer een 
prachtige kans. Maar de kee-
per van WMC stond er niet voor 
niets. Hij hield veel ballen uit het 
doel. Toen kreeg de tegenpartij 

toch een mooie kans en die be-
nutte ze ook. Gelijke stand. Vlak 
voor de pauze kreeg WMC nog 
een dot van een kans door met 4 
spelers alleen op onze keeper af 
te komen, maar Mart bleef rustig 
en redde de bal uit het doel. Su-
per gedaan, Mart!
De tweede helft ging Uitgeest 
weer goed van start. Weder-
om prachtig combinatiespel van 
Rens, Bink en Bart, wat uiteinde-
lijk een doelpunt van Quint ople-
verde: 3-2. Het was tot het einde 
spannend of we de voorsprong 
konden behouden, want beide 
ploegen waren erg aan elkaar 
gewaagd. Vlak voor het eindsig-
naal kreeg FC Uitgeest nog een 
laatste corner. Deze werd geno-
men door Jamie en Jesse knal-
de de bal hard in het doel van 
WMC. Een zeer leuke wedstrijd 
met een 4-2 winst voor Uitgeest!

Breakdance
Uitgeest - Zaterdag 10 novem-
ber is er voor de sportieve kin-
deren weer breakdanceles bij 
speeltuin Kindervreugd. Onder 
leiding van Joeri werken zij aan 
kracht, conditie, lenigheid en rit-
megevoel. Verschillende moves 
worden er geleerd. De les begint 
voor beginners om 10.00 uur. 
Een uurtje later, starten de ge-
vorderden. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Onderhoud aan 
houten bruggen
Uitgeest - De gemeente Uit-
geest gaat van half november 
tot einde van het jaar onderhoud 
uitvoeren aan acht houten brug-
gen. Het gaat om bruggen na-
bij Zevenblad, Koogdijk, Boter-
bloem, Penningkruid, Molenweg 
en De Vrede. Omleidingen wor-
den met borden aangegeven.

Brandwonden 
Centrum

Uitgeest - In de week van 
7 tot en met 13 oktober 
collecteerden in heel Ne-
derland meer dan 50.000 
vrijwilligers voor de Ne-
derlandse Brandwonden 
Stichting. Ook in Uitgeest 
gingen de collectanten 
langs de deuren. En met 
succes! Gezamenlijk werd 
een bedrag van 4.402 euro 
opgehaald. De opbrengs-
ten van de collecte stelt de 
Brandwonden Stichting in 
staat om haar werk voor 
mensen met brandwonden 
voort te zetten
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