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Uitgeest - Maandagochtend 
begon voor groep 6 van de Vrij-
burgschool wel heel bijzonder. 
Omdat het deze week de week 
van Het Nationaal Schoolontbijt 
is, gebruiken ruim 400.000 kin-
deren op zo’n 2.000 basisscholen 
samen het ontbijt. Daarbij vindt 
ook in 200 gemeenten het bur-
gemeestersontbijt plaats. 

En zo gebeurde het dat de raads-
zaal van Uitgeest vol zat met ver-
wachtingsvolle en hongerige ge-
zichtjes, die het allemaal bar 
spannend vonden om samen 

met burgemeester Van Eijk de 
eerste maaltijd van de dag te ge-
bruiken. 
Stiekem vroeg een aantal kinde-
ren zich af hoe de burgemeester 
er uit zou zien en wat hij aan zou 
hebben. Ze werden niet teleur-
gesteld want hij was zeer duide-
lijk te herkennen aan zijn prach-
tige ambtsketting. 

De burgemeester betaalde voor 
zijn ontbijtje met een donatie 
aan War Child. Het andere goe-
de doel dat aan dit evenement 
gekoppeld werd, was Bake for 

Life, een wat minder bekende 
stichting die in Afrika bakkerijen 
neerzet om onder andere kinde-
ren het bakkersvak te leren. 

De juf legde vooraf nog even uit 
hoe belangrijk het is om ’s och-
tends te ontbijten. Dat het beter 
is voor de concentratie en dat er 
altijd nog veel kinderen zijn voor 
wie het ontbijt niet vanzelfspre-
kend is. 
Burgemeester Van Eijk vond het 
vast een aangename afwisse-
ling om nu eens niet met volwas-
senen maar met kinderen in de 
raadszaal te zitten. Hij was be-
nieuwd of de kinderen wisten 
wat er nou zoal in een raadszaal 
gebeurde en al snel wist hij hier-
door een leuk gesprek op gang 
te brengen, waar de kinderen 
onbevangen aan meededen. 
Hierna werd door de juffen en 
hulpmoeders het drinken inge-
schonken en vroeg de burge-
meester nieuwsgierig aan zijn 
buurman wat hij nou op zijn ka-
detje had. 

Met glunderende gezichten ver-
lieten zij na het heerlijke ont-
bijt het gemeentehuis. (Monique 
Teeling)
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Politie vraagt alertheid 
na vijf auto-inbraken

Uitgeest - De politie vraagt 
bewoners van Uitgeest om 
extra alert te zijn op moge-
lijke verdachten van auto-in-
braken.

Deze vraag komt voort nadat 
vijf gedupeerden van een au-
to-inbraak zich bij de politie 
hebben gemeld. De gemel-
de inbraken hebben plaats-
gevonden tussen maandag-
avond 28 oktober en dins-
dagochtend 29 oktober aan 
de Kruiskamplaan, Breekam-
plaan, Haverkamplaan, Ja-
coba van Beierenlaan en De 
Waterdief. 
Bij de voertuigen zijn onder 
meer navigatiesystemen, air-
bags en persoonlijke eigen-
dommen weggenomen. Dit 
gebeurde door een ruit van 
het voertuig te vernielen of 

een deur of slot te forceren.
Het gaat om auto’s van ver-
schillende merken. 

De politie onderzoekt de au-
to-inbraken en is op zoek 
naar mensen die mogelijk 
getuige zijn geweest van één 
van de inbraken of die perso-
nen in de buurt hebben zien 
lopen of rijden die hier moge-
lijk iets mee te maken kunnen 
hebben. 

Ook vraagt de politie bewo-
ners extra alert te zijn op ver-
dachte situaties zoals een on-
bekend persoon in de buurt 
die rondloopt bij geparkeer-
de auto’s. 

Indien mensen getuige zijn 
van zo’n situatie dan worden 
zij verzocht 112 te bellen. Week van het nationaal Schoolontbijt
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 22-10-
2013: Twan Fabian, zoon van S.H. 
Bloedjes en S.M.R.M. Hendriks, 
geboren te Alkmaar. 23-10-2013: 
Evi, dochter van S.S. Vermeu-
len en J.A. Tissingh, geboren te 
Castricum. 23-10-2013: Julia Ri-
anne, dochter van R.A. Koelman 
en A.M. Tool, geboren te Amster-
dam. 23-10-2013: Hidde Antho-
ny, zoon van R.A. Koelman en 
A.M. Tool, geboren te Amster-
dam. 25-10-2013: Disaya Ali-
sia, dochter van B.P.J. Fontijn en 
K.M. van der Wel, geboren te Be-
verwijk. 30-10-2013: Dries, zoon 
van R. de Beer en M.E. Kerssens, 
geboren te Castricum.
Wonende te Akersloot: 22-10-
2013: Sake Thijs, zoon van R. 
van der Plas en T.F. Heijda, gebo-
ren te Alkmaar. 24-10-2013: No-
ah George, zoon van E. Matta en 
K.S. Hoogkamer, geboren te Be-
verwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
28-10-2013: Admiraal, Erik J.P. 
en Schuitmann, Larissa, beiden 
wonende te Castricum. 29-12-
2013: Tielemans, Caspar C. en 

Zonneveld, Miriam M.A., beiden 
wonende te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registratries:
30-10-2013: Sari, Burak en Cey-
lan, Rukiye, beiden wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 24-10-
2013: Hes, Nicolaas A., oud 88 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met A.A. Bes-
seling. 24-10-2013: Boonstra, 
Grietje, oud 86 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met D.N.W. van Kuilenburg. 28-
10-2013: Munck, Aase K., oud 80 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met C. Kinneging.
Wonende te Zeevang: 23-10-
2013: Smit, Abraham, oud 90 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd met H. Hennik. 
Wonende te Limmen: 26-10-
2013: Eikel, Henderika J.C., oud 
90 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met J. Docter. 
Wonende te Akersloot: 23-10-
2013: Knikman, Pieter F., oud 80 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met J. Mul. 

Castricum - In de kantine van 
de korfbalvereniging Helios op 
het sportpark Noord End aan 
de Bloemen, wordt de jaarlijkse 
vogeltentoonstelling gehouden 
door vereniging De Gevederde 
Vrienden uit Castricum. 
Behalve kanaries en parkieten 
zijn er ook diverse tropische vo-
gels te bewonderen. Het be-
stuur en leden zijn natuurlijk be-

reid om de bezoekers van de-
ze tentoonstelling alle mogelij-
ke inlichtingen over hun hobby 
te verstrekken en eventuele be-
ginners op weg te helpen. Er is 
ook een verkoopklasse aanwe-
zig. Toegang gratis.
Zaterdag 9 november van 10.00 
uur tot 18.00 uur. Zondag 10 no-
vember van 10.00 uur tot 15.50 
uur. 

30.725 euro voor jeugd en kerk 
Limmen - De ruim driehonderd 
veilingkavels ingebracht voor 
de jeugd en de kerk in Limmen 
werden op vrijdag 1 november in 
een rap tempo aan de ‘man’ ge-

bracht. Het geheel resulteerde in 
een uitstekende opbrengst van 
maar liefst 30.725,00 euro, in-
clusief de giften en de loterijop-
brengst. 

‘Walk-In’ optredens
Muziek bij mensen thuis

Akersloot - Na het succes van 
vorig jaar staat zondagmiddag 10 
november weer in het teken van 
de muziek en zang. Op verschil-
lende locaties, verspreid over het 
dorp, spelen tien aan Akersloot 
gelieerde bands en muziekgroe-
pen in huiselijke setting. De op-
tredens beginnen stipt op elk 
half uur om 13.30, 14.30, 15.30 
en 16.30 uur en duren een half 
uur. Als de huiskamer vol is mo-
gen er geen mensen meer in. De 
muziekmiddag wordt afgesloten 
in de Storey Club met een optre-
den van de formatie Moondance 
van 17.30 tot 21.00 uur. 

De musici die optreden zijn 
JJAG, Breedelaan 1: Meerstem-
mige en akoestische  easy liste-
ning uit de jaren 70 tot en met 
nu, Shosholoza, Meerweg 2: 
Afrikaanse zang en ritmes, De 
Bikkels, Julianaweg 45: Swin-
gende Rhythm & Blues, Skiffl e 
en Old Time Rock’n’Roll, Tha Bo-

nerz,  Wilhelminaplein 20: Stoere 
Rock heel voorzichtig ten gehore 
gebracht, Be Rude, Veldbloem-
laan 1: Solide bas en drum aan 
de basis van vrolijke hits, Left 
Behind, Koningsweg 17: Stea-
dy rocknummers van alle tij-
den, JUS live Music, Hoocamp 
9: Bekende akoestische covers 
die niet vaak te horen zijn, Mag 
Geen Naam Hebben, Konings-
weg 42: Van Django Reinhart via 
de Fado naar de Beatles, Fabric, 
Buurtweg 49: Stevige hardrock 
afgewisseld met blues, Washline, 
Boschweg 7: Hedendaagse mu-
ziek in een akoestische jas.  

Perspectief toont abstracte 
beelden van de Hoogovens
Castricum - In de gangen van 
het HoogovensMuseum prijken 
twintig werken van een groep 
abstracte schilders, allen aange-
sloten bij Perspectief. De exposi-
tie duurt tot 19 december. Bur-
gemeester Franc Weerwind van 
Velsen opent op 10 november 
om 16.00 deze bijzondere ten-
toonstelling. Het Hoogovens-
Museum is op dinsdag en don-
derdag te bezoeken van 10.00 
uur tot 16.00 uur en op woens-
dag van 13.00 tot 16.00. Adres: 
Wenckebasctraat 1 en Velsen. 
De meeste werken zijn te koop.
Foto: Jan Willem Dragt, een werk 
van Ed Vader.

Duo Verso bij Toonbeeld 
Concert op Zondag

Castricum - Op zondag 17 no-
vember speelt het gitaar en pan-
fl uit Duo Verso bij Toonbeeld 
Concert op Zondag. Duo Ver-
so is een uniek en virtuoos duo 

met Matthijs Koene op pan-
fl uit en Stefan Gerritsen op gi-
taar. De intensieve samenwer-
king met hedendaagse compo-
nisten heeft geleid tot een zeer 
gevarieerd repertoire van meer 
dan veertig stukken. Het reper-
toire van het duo strekt zich uit 
van stokoud tot gloednieuw. In 
Castricum spelen zij werken van 
Béla Bartòk, Guus Janssen, Rol-
and Dyens, Artyom Kim en Astor 
Piazzolla. Alle componisten in dit 
programma ontleenden hun in-
spiratie aan de volksmuziek. Het 
concert vindt plaats in de au-
la van Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat. Aanvang 11.30 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal, muziekhandel Borstlap, 
boekhandel Laan, de Readshop 
en via e-mail: toonbeeld.concer-
topzondag@gmail.com. 
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Els Klaasse Bos exposeert
Castricum - Els Klaasse Bos-
Smit stelt een aantal werken 
ten toon bij eetcafé Wier&Ga 
op ‘t Bakkerspleintje. Els begon 
als autodidact met het schilde-
ren van aquarellen bij Perspec-
tief. In de jaren negentig volg-
de zij de opleiding aan de Vrije 
Academie in Haarlem. Dat leid-
de tot een wending in haar stijl, 
techniek en materiaalgebruik. Zij 
werkt sindsdien met acrylverf en 

doet collagetechnieken. Al jaren 
experimenteert Els met diverse 
druktechnieken, waarbij de be-
kende graficus Hendrik Werk-
man haar grote inspiratiebron is. 
Ook speelt ze graag met diver-
se materies, het liefst met gevon-
den materialen. Van beide han-
gen enkele voorbeelden. Het ge-
toonde materiewerkstuk ‘Wad-
den’ ontstond na de overtocht 
naar Ameland.

Snertconcert Excelsior
Limmen - Snert eten, glühwein 
drinken terwijl men kan luiste-
ren naar muziek; die ingrediën-
ten komen samen bij het Snert-
concert van Muziekvereniging 
Excelsior. 

Op 10 november laten alle or-
kesten van Excelsior van zich 
horen in De Burgerij. Het Op-
leidingsorkest en De Harmonie, 

onder leiding van Liesbeth Zon-
neveld, openen het concert en 
na de erwtensoep vervolgen de 
Jeugdslagwerkgroep en de Slag-
werkgroep, onder leiding van 
Floris van Tol, het concert. Aan-
vang 15.00 uur. Entree 5,00 eu-
ro, inclusief soep. Kaarten kun-
nen gereserveerd worden bij A. 
Levering, Hogeweg 114, Angeli-
queL@excelsiorlimmen.nl. 

Rhythm & blues van Room 6

Bakkum - Zaterdagmiddag kan 
iedereen een optreden bijwo-
nen van trio Room 6 in Het Oude 
Theehuys. De muzikanten spelen 
rhythm and blues. Fred van Willi-
gen, de gitarist en zanger, speel-
de eerder met de Haagse Hoo-
chie Coochie Band op het North 
Sea Jazz festival en trad ooit op 
in het VPRO programma Rei-

ziger in Muziek met de Rotter-
damse Jimi Hendrix tribute band. 
Kees Bruijn was drummer van de 
Schoorlse Bigband en speelde in 
de soulformatie Room For Ten. 
Fred en Kees worden begeleid 
door bassist Marc Pothast. Op 
9 november van 14.00 tot 16.00 
uur in Het Oude Theehuys. In-
gang Zeeweg.

Akersloot - Motorclub AMC 
Bacchus houdt een lezing over 
hulpverlening bij motorongeval-
len. Motorrijdster Brigitte Kleist, 
arts en directeur van EHBK voor 
BHV en EHBO in Heemskerk 
geeft een voordracht over Mo-
tor-EHBO. De lezing vindt plaats  
bij het Hoorntje ‘Op Zolder’ op 
zaterdag 9 november, aanvang 
20.00 uur. De entree is gratis. 

Lezing voor 
motorrijders 

Castricum - Jan Brokken leest 
op donderdag 14 november voor 
uit zijn in West-Afrika spelen-
de novelle Nog een nacht. Deze 
lezing vindt plaats in de biblio-
theek van Castricum. 

Brokken vertelt ook over zijn 
reisklassieker De regenvogel en 
gaat met het publiek in discussie 
over zijn ervaringen in Burkina 
Faso, Ivoorkust en Gabon. Deze 

Jan Brokken; ‘Nog een nacht’
schrijversontmoeting is georga-
niseerd, omdat kringloopwinkel 
Muttathara dertig jaar bestaat, 
in samenwerking met boekhan-
del Laan en Bibliotheek Kenne-
merwaard. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang 6.00 euro, bibliothee-
kleden 5.00 euro. Reserveren bij 
de klantenservice in de biblio-
theek, via tel.: 0251–655646 of 
castricum@bibliotheekkenne-
merwaard.nl.

Castricum - Op zondagmiddag 
10 november kan men tijdens 
de zondagsociëteit genieten van 
het het twaalf leden tellend ’10 
pluss’ koor. Zij treden op met zo-
wel nostalgische als moderne 
Nederlandstalige nummers. Dit 

Nederlandse meezingers 
alles onder begeleiding van de 
accordeon. Aanvang 14.00 uur 
in ontmoetingscentrum Geester-
hage. Toegang is vier euro. Bel 
voor vervoer naar 0251-656562 
of e-mail naar info@welzijncas-
tricum.nl.

Toneel en stamppot toe
Limmen - Toneelvereniging De 
Limmer Plankeniers speelt het 
blijspel ‘Adelijk Vertoon’. De uit-
voeringen zijn op vrijdag 15 no-
vember aanvang 14.00 uur uit-
sluitend voor Zonnebloem Lim-
men. Verder zaterdag 16 novem-
ber, vrijdag 22 november en za-
terdag 23 november, steeds 
om 20.00 uur. Kaarten voor de 
avondvoorstelling kosten 8,50 
euro. Zondag 24 november is 

er een matineevoorstelling aan-
vang 14.00 uur met na afloop van 
de voorstelling een samenzijn 
met de spelers en aanschuiven 
aan een buffet van stamppotten,

Kaarten, uitsluitend verkrijgbaar 
inclusief het stamppottenbuffet, 
kosten zestien euro. Bestel via 
de website www.limmerplanke-
niers.nl of bel naar Mary Winder 
072-5052726 na 17.00 uur. 

Castricum - Het vrolijke werk 
van de kleinkinderen van Mari-
on de Jonge is tot 16 december 
te bezichtigen in de bibliotheek.
Tenzin, Sylvester, Hugo, Maxime, 
Lot, Lenneke, Fey-Luna, Manoux 
en Sanne exposeren met hun te-
keningen. doosjes en kralen. 

Vrolijke expositie

Castricum - Zaterdag 9 novem-
ber houdt theatergroep C-Squad 
een rommelmarkt in Geesterha-
ge. Op de markt is een breed 

Rommelmarkt scala aan producten verkrijg-
baar. 
Daarnaast is er een loterij met 
diverse prijzen. De markt is ge-
opend van 9.00 uur tot circa 
15.00 uur. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur   

zondag 16.00 & 19.30 uur  
maandag 20.00 uur  
dinsdag 21.00 uur  

woensdag 20.00 uur  
Het Diner

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
Gravity 3D

dinsdag 14.00 uur  
woensdag 20.00 uur   

Hoe duur was de suiker
donderdag 20.00 uur  

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

dinsdag 20.00 uur  
woensdag 16.00 uur  

De nieuwe wildernis
zaterdag 13.30 uur   
zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur  
Sinterklaas en de pepernoten chaos

zaterdag 16.00 uur  
woensdag 16.00 uur  
Turbo (NL) - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur  
woensdag 13.30 uur  

Planes (NL) - 3D
zondag 13.30 uur  

Turbo (NL) - 2D
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Het Diner, hoe ver ga je 
om je kind te beschermen?
Serge weet iets, anders zou hij 
niet gereserveerd hebben in dit 
veel te chique restaurant. Babet-
te weet ook iets, anders zou ze 
niet huilen. Als ze beiden maar 
niks tegen Claire zeggen, want 
die weet niks. En Paul? Paul weet 
alles. De broers Serge Lohman, 
een politicus in de race voor het 
premierschap en Paul, een mis-
lukte geschiedenisleraar maar 
nu huisman, gaan met hun vrou-

wen Babette en Claire uit eten. Er 
wordt over koetjes en kalfjes ge-
praat, maar tegelijkertijd heerst 
er een duidelijke spanning. Ze 
vermijden het onderwerp waar-
voor ze eigenlijk zijn samenge-
komen: hun kinderen. Die heb-
ben iets verschrikkelijks op hun 
geweten wat hun toekomst kan 
verwoesten. Maar wie weet wat 
en hoever ga je als ouder om je 
kind te beschermen?

De enige persoon die geen hin-
der van de crisis ondervindt is 
Sinterklaas. Brutus ziet zijn kans 
om van zijn schuld af te ko-
men door zijn producten aan 
de goedheiligman te verkopen. 
Wanneer Brutus merkt dat Sin-
terklaas geen interesse heeft in 
zijn producten, bedenkt hij sa-

Sinterklaas en Pepernotenchaos
men met zijn moeder Dr. Brein 
en haar handlangers Joris en 
Boris een list om Sinterklaas te 
beroven. Ondertussen is er, on-
der toezicht van Tante Til op het 
Kasteel van Sinterklaas een vro-
lijke cupcakewedstrijd. Onopge-
merkt worden miljarden peper-
noten en de pakjes gestolen. 





6 november 20136

Moderne kunst uit Kameroen 
bij galerie & grafi sch atelier Sopit
Castricum - Moderne schilde-
rijen uit Kameroen van de afri-
kaanse schilders Bollo en Hé 
Zoul, verzameld door wijlen Thijs 
Blömer zijn te zien bij Sopit. Het 
werk van beide schilders geeft 
op kleurrijke, cartooneske wijze 
scènes weer uit het alledaagse 
leven in Afrika. Ook zijn er een 
aantal mahoniehouten bankbil-
jetten te zien van Thomas Tchop-
zan. Thijs Blömer woonde een 
kleine veertig jaar in Centraal- 
en West Afrika als houthande-

laar. Eind jaren tachtig leerde hij 
in Zuid-Kameroen de reclame-
schilder Bollo kennen. Hij raak-
te met hem bevriend en steun-
de hem door werk aan te kopen 
en kunstboeken en schildersma-
teriaal voor hem aan te schaf-
fen. Later ontmoette hij Hé Zoul, 
een telg uit een kunstenaarsfa-
milie. Bollo maakt kleurige, vro-
lijk ogende schilderijen met een 
humoristisch tintje, ondanks de 
niet altijd positieve boodschap 
van zijn werk.  Vrijwel ieder schil-

derij van Bollo en Hé Zoul is een 
aanklacht tegen corruptie, ar-
moede, werkloosheid, alcoholis-
me. De Franse teksten geven uit-
leg over de situatie of zijn als uit-
spraken bij de afgebeelde perso-
nen gezet. Te zien van zondag 10 
november tot en met 8 decem-
ber van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. Het adres 
is  Anna Paulownastraat 22 in 
Castricum. Zondag 10 novem-
ber met livemuziek van Sopitma-
chine.

Overzichtstentoonstelling Oud-Castricum 
over Castricumse kranten en drukkers
Castricum - Na het einde van 
de  Eerste Wereldoorlog verbe-
terden de economische vooruit-
zichten en de Drukkerij De Ken-
nemer in Beverwijk waagde het 
in april 1919 een Weekblad voor 
Castricum te gaan uitgeven. 

Zelfs een tweede plaatselij-
ke krant zag het licht, maar uit-
eindelijk vanaf 1936 bleef het 
Nieuwsblad voor Castricum 
over.  Na het vertrek van drukke-
rij Nagengast naar Alkmaar nam 
Drukkerij Boesenkool in 1949 

de krant onder haar hoede.  Bij-
na 40 jaar bleef  Boesenkool de 
uitgever totdat in 1986 de Noor-
derpers het overnam. Van een 
blad met abonnees veranderde 
de krant in een gratis huis-aan-
huisblad. De groei van het aan-
tal inwoners  maakte een twee-
de plaatselijke krant mogelijk: 
de Castricummer Courant.  Ver-
slaggevers, drukkers, fotografen 
enzovoort gaven in de loop van 
tientallen jaren hun beste krach-
ten aan de plaatselijke nieuws-
bladen, die wel de smeerolie van 

de gemeenschap genoemd wor-
den. Met een artikel in het jaar-
boek van Oud-Castricum, een 
kleine tentoonstelling en een 
korte documentaire fi lm wordt 
aandacht besteed aan deze ge-
schiedenis.
Van 10 november tot en met 8 
december, iedere zondag van 
13.00 tot 17.00 uur in galerie en 
grafi sch atelier Sopit op de Anna 
Paulownastraat 22 in Castricum - 
www.sopit.nl. Zondag 10 novem-
ber met livemuziek van Sopitma-
chine. 

CKenG wil een Hospice 
en Respijthuis in gemeente 
Castricum - CKenG wil dat het 
college alle medewerking geeft 
aan initiatieven die er zijn om in 
Castricum een Hospice te ves-
tigen. Een Hospice is een huis 
voor mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn en niet thuis kunnen 
sterven. In een Hospice wordt 
in een huiselijke omgeving op-
vang, zorg en begeleiding gege-
ven bij het sterven. Daarom heeft 
CKenG een motie ingediend. In-
middels heeft ook D66 te kennen 
gegeven mede- indiener te wil-
len zijn van die motie. 
CKenG wil bovendien dat het 

college alle medewerking geeft 
aan initiatieven die er zijn om 
in Castricum een Respijthuis te 
vestigen. Een Respijthuis is een 
huis voor mantelzorgers zo-
dat die voor een korte perio-
de de zorg voor hun kind, ouder 
of partner kunnen overlaten aan 
anderen en daardoor zelf even 
op adem kunnen komen.

Ook hiervoor CKenG een motie 
ingediend. Beide moties worden 
op 7 november bij de behande-
ling van de begroting 2014 be-
handeld. 

Bakkum - Op zondag 1 decem-
ber, de eerste zondag van de Ad-
vent, lanceert Monastiek Cen-
trum Zeeveld een nieuw initia-
tief: ‘De Inspiratiewandeling, een 
stille speurtocht’. De wandeling 
begint om 10.00 uur op Noor-
derstraat 2 in Bakkum en duurt 
een kleine drie kwartier. 

Ter afsluiting is er aansluitend 
tot 11.00 uur een stiltemedita-
tie in de kapel van Zeeveld. “Met 
dit nieuwe initiatief introduce-
ren we een variant op de stilte-

wandelingen”, zegt Thomas van 
Kleef, de directeur van Zeeveld. 
,,De deelnemers wandelen al-
leen, ieder voor zich, in hun ei-
gen tempo. We helpen hen om 
in de stilte hun gedachten te fo-
cussen. Daartoe bieden we iede-
re deelnemer een eigen inspire-
rende tekst aan. Geïnteresseer-
den kunnen zich tot 24 novem-
ber opgeven via phaaronw@hot-
mail.com. Aan de wandeling zijn 
geen kosten verbonden, een gift 
voor het werk van Zeeveld wordt 
op prijs gesteld. 

Castricum - Handen uit de 
mouwen tijdens de dertien-
de Natuurwerkdag in De Tuin 
van Kapitein Rommel. Vrijwilli-
gers van de Tuin hebben de vij-
ver gebaggerd, bollen gepoot 
en gesnoeid. Jill en Lisanne van 
het Jac. P. Thijsse College droe-
gen hun steentje bij tijdens hun 
maatschappelijke stage. 

Natuurwerkdag 
in tuin Rommel

December komt in zicht 
bij Bakkerij van Baar

Akersloot - Het lijkt nog ver 
weg, de decembermaand. Toch 
zijn de bakkers van Van Baar al 
druk aan het brainstormen om 
mooie producten te kunnen bie-
den de komende feestdagen. 
Sinterklaas en Kerstmis zijn bo-
vendien dé dagen om medewer-
kers en relaties te verrassen als 
dank voor hun inzet of vertrou-
wen gedurende het afgelopen 
jaar. 
Edith van Baar heeft zin in de 
gezellige drukte van de decem-
bermaand. Zij vertelt: ,,We heb-
ben straks weer ambachtelijk 
gemaakte speculaas- en taai-
poppen en wie aan deze lekker-
nij een persoonlijk tintje wil ge-
ven, kan een logo op de pop la-
ten plaatsen. Verder komen er 

natuurlijk weer amandelletters 
en amandelstaven, gevuld spe-
culaas en marsepein. Voor kerst 
maken we weer de beroemde 
superstollen van tachtig centi-
meter lang met een tekst naar 
keuze. Er zijn tulbanden, kerst-
stollen, roomboterkransjes en 
amandelkransen. Nieuw dit jaar 
is de notenstol; die is zo lekker!”  
Ook voor een cadeaupakket kan 
iedereen bij Van Baar terecht en 
zo’n pakket kan zelf worden sa-
mengesteld. ,,Ik help mensen 
graag bij het samenstellen er-
van. Maar wacht niet te lang met 
bestellen!”
Bakkerij van Baar, sinds 1916, is 
te vinden op de Kerklaan 14 in 
Akersloot, tel.: 0251-312253/p.
vanbaar@quicknet.nl.

Taalliefhebbers gezocht
Castricum - Voor het Groot 
Castricums Dictee wordt nog 
gezocht naar ouderen voor deel-
name. Op dinsdag 26 november 
staan om 19.00 uur in de biblio-
theek vijftig schoolbanken klaar 
om alle deelnemers te ontvan-
gen. Het Jac. P. Thijsse en het 
Bonhoeffercollege zorgen voor 
een ploeg van dertig leerlingen. 
Stichting Welzijn daagt twintig 

taalliefhebbers van rond de 55 
jaar en ouder uit om zich aan te 
melden. Het dictee, dat in het te-
ken staat van Erik of het Klein 
insectenboek van Godfried Bo-
mans (foto) is geschreven door 
Hanneke Klinkert. Burgemeester 
Toon Mans leest het dictee voor. . 
Voorr 20 november aanmelden 
via 0251-65 65 62, of info@wel-
zijncastricum.nl. 
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Springplank naar gezondheid
Eerste resultaten onderzoek 
BigMove zijn veelbelovend

Regio - Veel mensen hebben 
dagelijks te maken met een 
combinatie van lichamelijke en 
geestelijke klachten. De medi-
sche zorg behandelt hun klach-
ten veelal apart. BigMove biedt 
de mogelijkheid om onder be-
geleiding van zorgprofessionals 
een geïntegreerd gezondheids-
programma te volgen. In een 
behandeltraject van zes maan-
den leren deelnemers hun ei-
gen kracht ontdekken, overwin-
nen hun klachten en staan daar-
door positiever in het leven. Deze 
behandelaanpak heeft een posi-
tieve beoordeling van het RIVM 
gekregen, en wordt volledig er-
kend en vergoed door alle zorg-
verzekeraars. Meetinstrumen-
ten om het effect te meten zijn 
ontwikkeld in nauwe samenwer-
king met TNO en het Trimbos In-
stituut. De eerste uitkomsten van 

het wetenschappelijk onderzoek 
naar het effect van het Big Mo-
ve GGZ programma zien er veel-
belovend uit. 
Begeleidster Inge Rijken in Cas-
tricum: ,,Allereerst vindt er een 
intake plaats door de psycho-
loog. Vervolgens door een Big 
Move begeleider, in ons ge-
val door Helene of mij. Het pro-
gramma bestaat bewegen met 
de groep, individuele gesprek-
ken met de psycholoog en met 
de begeleider. Gedurende het 
traject merken we dat de deel-
nemers meer grip krijgen op hun 
leven. Ze worden krachtiger en 
gaan beter om met de proble-
matiek die er is.” De huisarts 
verwijst de cliënt naar Big Mo-
ve. Aanmelden kan via tel.: 0251-
653072 en vraag naar Inge Rij-
ken. Mailen kan naar info@re-
habcentre.nl. 

Top Triade 
Parktoren 3 bereikt

Castricum - Het hoogste punt 
van appartementencomplex Tri-
ade Parktoren 3 is afgelopen 
woensdagmiddag bereikt. Bot 
Bouw Initiatief heeft dit een offi-
cieel tintje gegeven door de laat-
ste dakplaat op zijn plaats te hij-
sen onder andere in het bijzijn 
van de toekomstige bewoners. 

De oplevering van het apparte-

mentencomplex is gepland in 
het tweede kwartaal van 2014. 
Triade Parktoren 3 bestaat uit 
veertien appartementen (van 
105 m2 tot 114 m2) en twee 
penthouses. De appartementen 
kenmerken zich naast de bijzon-
dere architectuur door grote bal-
kons, riante woonkamers, vloer-
verwarming en royale bergin-
gen en een ondergrondse par-

keergarage. De woningen lig-
gen centraal in Castricum, in een 
parkachtige omgeving omsloten 
door een fraaie vijverpartij. Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
heeft  tot nu toe elf van de zes-
tien appartementen verkocht. 
Voor inlichtingen: Van Amster-
dam Garantiemakelaars tel: 
0251-650850 of info@vanam-
sterdam.nl. 

Toekomst Damphegeest 
is formeel beklonken

Limmen - Het beheer en exploi-
tatie van het Limmense zwem-
bad Dampegheest is nu offici-
eel geregeld. Dinsdag 29 ok-
tober tekende burgemeester 
Mans voor gemeente Castricum 
en de heren Snel, Dijkhuis, en 
Vermolen van Stichting Vrien-
den van Damphegeest een over-
eenkomst waarmee de stichting 

het zwembad binnenkort in erf-
pacht krijgt. De stichting maakte 
zich hard voor het voortbestaan 
van het zwembad en dat is met 
deze overeenkomst formeel be-
klonken. De stichting heeft het 
zwembad feitelijk al in gebruik, 
afgelopen voorjaar nam wethou-
der Meijer een symbolische duik 
in het bad bij de opening. 

Stoere meiden gaan naar 
de open dag van PCC

Alkmaar - Op woensdag 13 no-
vember wordt er op PCC Oos-
terhout in Alkmaar speciaal voor 
meisjes van groep 8 weer een 
StoereMeidenDag georgani-
seerd. Tijdens een aantal techni-
sche workshops kunnen ze zelf 
de handen uit de mouwen ste-
ken en dat is een prima kennis-
making met techniek.  
Meisjes en techniek is tegen-
woordig geen vreemde combi-
natie meer. Op PCC Oosterhout 
volgen meisjes die in techniek 
zijn geïnteresseerd zijn de popu-
laire opleiding Vakcollege Tech-
niek. Kennis maken met techniek 
kan tijdens de jaarlijkse Stoere-

MeidenDag. De middag is be-
doeld voor meisjes die nu al we-
ten dat ze later misschien wel 
huizen of etalages willen inrich-
ten of op een andere manier met 
techniek, design en onderne-
merschap bezig willen zijn. Het 
Vakcollege Techniek is een op-
leiding die optimaal aansluit op 
het Mbo en de arbeidsmarkt.  De 
opleiding start vanaf de aller-
eerste dag al met 30% beroeps-
gerichte lessen. Met het diplo-
ma op zak mag de leerling zich 
vakman of –vrouw noemen en is 
dan helemaal klaar voor een pri-
ma baan in de techniek.
Op PCC Oosterhout loopt al een 

aantal meiden rond die heb-
ben gekozen voor deze oplei-
ding, onder meer bij de richting 
Voertuigtechniek en Metaal-
techniek. Sophie Nguyen (14) 
zit in het derde jaar en heeft ge-
kozen voor Bouwtechniek: ,,Ik 
vind het inrichten van huizen 
leuk en dat was al zo op de ba-
sisschool. Mijn opa heeft bij Es-
peq gewerkt en mede door hem 
heb ik deze keuze gemaakt.” Tij-
dens de schilderles zit ze naast 
Floor Meijer (14) die dezelfde 
richting heeft gekozen: ,,Ik wil la-
ter meubelmaker worden, omdat 
ik graag iets maak, waar je echt 
iets aan hebt. Mijn ouders von-
den dit voor mij een prima oplei-
ding. Het is iets heel anders dan 
mijn zusjes doen, maar dit past 
gewoon bij mij.” Samen heb-
ben ze een raamkozijn gemaakt 
en dat was nog een flinke klus. 
Floor: ,,We hebben geleerd hoe 
je de stukken met elkaar ver-
bindt en hoe de machines wer-
ken, zoals een afkortzaagmachi-
ne, een Vandiktebank, een pen-
nenbank, de freestafel en nog 
veel meer.” Sophie vult aan: ,,Met 
het aftekenen zijn we het langst 
bezig geweest, want dat moet 
echt heel precies gebeuren.” 
Docent Ritso Polder is tevreden 
over hun werkstuk: ,,Ze hebben 
het echt heel goed gedaan, zon-
der een enkel foutje en daarom 
was de 7,5 ook meer dan ver-
diend.” De StoereMeidenDag op 
PCC Oosterhout begint om 13.00 
uur. Aanmelden tot maandag 11 
november via www.pcc.nu.

Bobs Swinging Piano Party
Uitgeest - Livemuziek en ver-
zoeknummers aanvragen vol-
gens het ‘duelling piano’s con-
cept’; dat kan zondag 10 novem-
ber in Bobs. Aan deze Piano Par-
ty werken muzikanten Sven (pia-
no) en Roy (drums) mee. Beiden 
zijn bekend van Great Piano’s en 
Booming Piano’s. Dankzij hun 
ervaring, enthousiasme en ener-
gie zorgen zij ervoor dat elk op-

treden een groot feest wordt!
Zondag 10 november in Grand 
Café Bobs, Westerwerf 1, Uit-
geest. Aanvang 15.00 uur, en-
tree gratis. 
Daarna is het natuurlijk mogelijk 
om een hapje te eten in het nieu-
we restaurant van Bobs. Surf 
voor alle mogelijkheden en uit-
gebreide informatie naar www.
bobs.nl.



Vrijwilligers Geesterheem 
in het zonnetje gezet
Uitgeest - De “eerstesteenleg-
ging” van Geesterheem (onder-
deel van ViVa! Zorggroep) 25 
jaar geleden werd deze maand 
uitgebreid gevierd. Naast de fes-
tiviteiten voor bewoners en me-
dewerkers werd er op 30 okto-
ber extra aandacht besteed aan 
het grote aantal vrijwilligers (64!) 
dat Geesterheem rijk is. Bijna al-

lemaal gaven zij gehoor aan de 
uitnodiging voor een uitgebreid 
Chinees-Indisch buffet met tus-
sendoor een hilarische play-
backshow, uitgevoerd door me-
dewerkers van Geesterheem. Al-
le vrijwilligers kregen na afloop 
een mooi gegraveerde pen mee 
naar huis, ter herinnering aan 
het 25-jarig bestaan. 

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

Thuis	
09:00 JE2 - VVV JE3 
09:00 ME1 - Haarlem ME3 
09:00 ME2 - Xenios ME2 
09:00 ME4 - Amsterdam 
ME14 
10:15 JD1 - Mijdrecht JD1 
11:45 MA1 - HBS MA2 
13:15 MC1 - Xenios MC2 
14:45 JC1 - Kikkers JC2 
16:15 JA1 - HIC JA1 
17:45 JB1 - Overbos JB2  

Uit 
09:00 J8D1 - Castricum J8D1 
09:00 ME6 - IJburg ME10 
09:00 JE1 - Mijdrecht JE1 
09:00 M8D2 - Saxenburg 
M8D5 
09:30 ME5 - Heerhugowaard 
ME3 
09:30 MF2 - WFHC Spire MF1 
10:15 MF1 - Castricum MF1 
10:15 M8D1 - Heerhugo-
waard M8D1 
10:45 MD1 - AthenA MD2 
11:00 ME3 - IJburg ME2 
11:30 MB2 - Heerhugowaard 
MB3 
12:00 MC2 - Saxenburg MC2 
13:45 MC3 - Saxenburg MC4 
16:30 MB1 - Myra MB2 
17:00 MA2 - IJburg MA1

Zondag	10	november

Uit
14:30 D1 - Haarlem DJ1 
14:30 HA - Overbos HC

Speelschema 
jeugd MHCU

Breakdanceles
Uitgeest - Zaterdag 9 november 
geeft Joeri Metselaar, afgelo-
pen maand nog winnaar van de 
‘Damn Fresh Breakdance Battle’ 
in Castricum, weer een break-
danceles bij Speeltuinvereniging 
Kindervreugd. Onder zijn lei-
ding leren de kinderen verschil-
lende moves. Ze werken aan 
kracht, conditie, lenigheid en rit-
megevoel De les is gratis te be-
zoeken, ook voor niet-leden van 
de speeltuin en begint om 10.00 
uur. Om lekker te kunnen dan-
sen is het belangrijk om goede 
kleding aan te doen, zoals een 
joggingbroek, t-shirt en gym-
schoenen. Natuurlijk mag bij de 
echte breakdancers een muts of 
pet ook niet ontbreken. 
Meer informatie: www.speeltui-
nuitgeest.nl.

Haydnplein 1100 (t/o Maerelaan nr. 50), 
Heemskerk, 0251-232957 

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

Dames-, heren- en kindermode

uw Ten Cate WOMEN dealer

GIFTPACKS 

OOK BIJ ONS 

VERKRIJGBAAR

In onze huis-aan-huis folder is abusievelijk 
nog de naam glanDA Mode afgedrukt.
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Zaterdag 09 november junioren:
Uitgeest A1=vrij 
Uitgeest B1-Hollandia B2 12:00
Reiger Boys B1-Uitgeest B2 12:30
Meervogels 31 B2-Uitgeest B3 14:45
Duinrand S B2-Uitgeest B4 15:00
Uitgeest B5-SVA B4 14:00
Uitgeest C1-SDZ C1 12:45
Foresters de C2-Uitgeest C2 11:30
Koedijk C3-Uitgeest C3 13:15
Uitgeest C4-Hugo Boys C1 14:30
Uitgeest C5-Koedijk C6 14:30
Castricum C5-Uitgeest C6 12:30
Pupillen:
Uitgeest D1-SVA D1 12:45
Uitgeest D2-ZCFC D1 10:00
Uitgeest D3-Adelbert St D1 13:00
Uitgeest D4-Kwiek 78 D1 10:00
LSVV D4-Uitgeest D5 09:00
Castricum D6-Uitgeest D6 11:00
Uitgeest D7-Volendam (rkav) D14 11:30
ADO ‘20 D11-Uitgeest D8 11:30
Uitgeest E1=vrij
Uitgeest E2-HSV E3 10:15
Uitgeest E3-Limmen E2 10:15
Uitgeest E4=vrij
Uitgeest E5-DEM E7 10:15
Castricum E7-Uitgeest E6 10:00
Uitgeest E7-Berdos E5 11:30
SVA E8-Uitgeest E8 09:45
Uitgeest E9-Fortuna Wormerv. E11 11:30
Foresters de F2-Uitgeest F1 09:00
DEM F2-Uitgeest F2 09:45
Uitgeest F3-Castricum F3 09:00
Uitgeest F4-ADO ‘20 F3 09:00
Jong Holland F3-Uitgeest F5 08:45
Uitgeest F6-SVIJ F3 10:15
Velsen F3-Uitgeest F7 09:00
Foresters de F10-Uitgeest F8 09:00

Uitgeest F9-Jong Holland F5 09:00
Uitgeest F10-KFC F7 09:00
Uitgeest F11-SVA F6 09:00
Castricum F8-Uitgeest F12 09:00
Uitgeest MP1-Zeevogels MP1 09:00
Foresters de MP1-Uitgeest MP2 08:45
G-team:
CTO 70 G1-Uitgeest G1 12:30
Zouaven De G1-Uitgeest G2 11:30
Meisjes:
Hercules Z’dam sc MB2-
Uitgeest MB1 14:15
BOL MC1-Uitgeest MC1 12:45
Vitesse 22 MC1-Uitgeest MC2 14:30
Kwiek 78 MD1-Uitgeest MD1 12:15
Kwiek 78 MD2-Uitgeest MD2 10:30
WMC ME1-Uitgeest ME1 09:30

Zondag 10 november senioren:
Uitgeest 1-SDO 1 14:00
Uitgeest 2-WSV 30 2 11:00
Vrone 2-Uitgeest 3 11:00
Uitgeest 4-OFC 4 10:30
Uitgeest 5-SVW 27 6 10:30
Uitgeest 6-Wherevogels De 5 13:30
Victoria O 4-Uitgeest 8 12:30
Uitgeest 9-Vrone 9  12:45
Kolping Boys 10-Uitgeest 10 10:00
Uitgeest 11-Wijk aan Zee 5  10:30
Knollendam 3-Uitgeest 12  14:00
LSVV 6-Uitgeest 13  12:30
Dames:
Westfriezen VR1-Uitgeest VR1 14:00
HSV VR1-Uitgeest VR2 12:00
Junioren:
Meisjes:
Uitgeest A2-Hollandia T A1 13:30
Con Zelo A1-Uitgeest A3 12:00

Uitgeest - “Het kleine jonge-
tje keek met gebogen hoofd naar 
de punten van zijn Quick voetbal-
schoenen. Het hullen nader dan 
het lachen. De hele week had hij 
intensief toegeleefd naar dè wed-
strijd. De honende opmerkingen 
van jongens uit de straat van “die” 
andere club waren smalend ge-
pareerd met gevatte tegenstoten: 
DEM, verzonnen wij, stond voor 
“De Eeuwige Mesthoop” als bij-
naam voor de van oorsprong ka-
tholieke club. Nu na de 2-1 ne-
derlaag voelde hij zich leeg. Hij 
ging morgen maar niet voetbal-
len op het veldje achter het fl at-
gebouw. De Aagtendijk 1964. S.V 
Beverwijk pupillen E tegen DEM 
pupillen F.”

Trainer Ron Bouman kon zon-
dag niet beschikken over de met 
een liesblessure kampende Sven 
de Wit en zag na de warming-
up ook nog eens Michael Kris-
tel afhaken. Een forse aderlating 
zo bleek in het eerste half uur 
van de wedstrijd. Het leek wel of 
voor de gasten uit Uitgeest Sint 
Maarten al was begonnen zoveel 
“snoepjes” als er werden wegge-
geven aan een gretig en gepas-
sioneerd spelend DEM. Toen Sint 
Maarten ook nog eens naadloos 
overging in het feest van Sint Ni-
colaas was er geen houden meer 

FC Uitgeest baalt na verlies in derby

aan voor FCU. In de 23e minuut 
kon de Vries volkomen ongehin-
derd de bal binnenlopen uit een 
voorzet van de goed spelende 
Pitstra (1-0) die tien minuten la-
ter als enige speler doorliep na 
een dieptepass uit het achter-
veld. Alleen voor keeper Alders 
faalde hij niet. 2-0.
De vele meegereisde supporters 
van FCU hoopten maar, zoals wel 
vaker dit seizoen, dat een matige 
eerste helft gevolgd zou worden 
door een sterke tweede.
Dat was ook precies wat gebeur-
de. Met een totaal andere instel-
ling werd vanaf de eerste minuut 
DEM achteruit gedrongen. Het 
deed de derby echt losbarsten. 
De sfeer werd grimmiger en de 
warrig leidende scheidsrechter 
de Vries moest alle zeilen bijzet-
ten om de wedstrijd in de hand 
te houden. Zo kwam verdediger 
Koper van DEM goed weg met 
geel toen hij bij een opstootje 
Ruud Koedijk zichtbaar natrap-
te. De vele toeschouwers waren 
echter de winnaar want er ont-
stond een mooi en verder spor-
tief voetbalgevecht tussen twee 
ploegen die voluit gingen voor 
de winst. In de 55e minuut kreeg 
FCU een verdiende beloning 
voor de getoonde vechtlust. De 
doorgebroken Remco van Box-
tel profi teerde optimaal van zijn 

snelheid en scoorde de verdien-
de aansluitingstreffer. Het ver-
volg van de wedstrijd leek daar-
na wel een tombola waarbij de 
prijzen maar niet wilde vallen. De 
hele en halve kansen voor bei-
de ploegen waren niet meer op 
de vingers van één hand te tel-
len. Zo had Pitstra in de 68e mi-
nuut de 3-1 op zijn voeten maar 
op twee meter van het doel wist 
hij de bal nog over de lat te krij-
gen en was Remco van Boxtel 
even later aan de andere even-
min  trefzeker.  Daardoor was het 
tot de laatste seconde bloedstol-
lend spannend, waren er nog di-
verse kansen maar bleef het uit-
eindelijk bij 2-1 voor de thuis-
club.

Wederom na negenenveertig 
jaar stond bij de inmiddels man 
geworden “jongetje” het huilen 
nader dan het lachen. Bij groen-
geel hingen de “koppies” en de 
supporters van FCU dropen te-
leurgesteld af. Het wordt weer 
eens tijd voor een overwinning. 
(De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, Out, Toe-
bes (80e Putter), van den Hel-
der, de Jong, Hollenberg (45e 
Uit den Boogaard), Brouwer, 
Koedijk, van Boxtel, den Nijs, 
van der Valk

Jeugd G-team FC Uitgeest 
in de Friends League
Uitgeest - Zaterdag heeft de 
JG1 van FC Uitgeest weer een 
Friends League toernooitje ge-
speeld. De Friends League is on-
derdeel van de KNVB en houdt 
in dat de spelers elke maand 
een klein toernooitje hebben 
en dan twee of drie wedstrij-
den spelen. Zaterdag speel-
de de JG1 drie partijtjes in Bo-
venkarspel. De eerste wed-
strijd speelden we tegen HFC uit 
Haarlem en werd helaas verlo-
ren met 4-2. Het tweede partij-
tje tegen HOSV uit Opmeer ging 
leuk gelijk op. Er werd door Uit-
geest goed overgespeeld. Ja-

son en Geert stonden in de spits 
en kregen een paar mooie kan-
sen om een doelpunt te ma-
ken. Bink en Rens deden ontzet-
tend goed hun best op het mid-
denveld en kwam de tegenstan-
der toch richting ons doel, waren 
daar nog Mark en Bart om de 
bal weg te schoppen. Gelegen-
heidskeeper Jesse stond gewel-
dig te keepen, hij hield heel veel 
ballen uit het doel. Het mooie 
was dat, toen hij de bal niet echt 
kwijt kon aan een medespeler, 
hij zelf op het doel van de tegen-
partij af ging. En het allermooi-
ste: hij scoorde ook nog! Gewel-

dig om te zien. Na een korte li-
monadepauze was het tijd voor 
de derde en laatste wedstrijd te-
gen de organiserende club KGB. 
Deze spelers waren een maatje 
te groot voor ons. Wel heel spor-
tief was dat KGB ons maar liefst 
twee spelers leenden, zodat we 
maar met twee puntjes verschil 
verloren.  

Na afl oop werden er nog penal-
ties genomen. De jongens groei-
en elke wedstrijd weer een beet-
je,  dat is erg leuk om te zien.

De volgende Friends League 
competitie is op 16 november, 
op de tussenliggende zaterda-
gen wordt er weer lekker ge-
traind! Mochten er nog jongens 
of meisjes (8 t/m 16 jaar) willen 
aansluiten: altijd welkom!

Uitgeest - Drie Uitgeester ta-
feltennisteams hebben de-
ze week gezorgd voor een niet 
vaak voorkomende situatie: alle 
teams behaalden een 7-3 over-
winning. 

De meest opvallende over-
winning was die van het eer-
ste team. Tegen Nieuw Ven-
nep liep de uitwedstrijd uit op 
een kansloze nederlaag, maar 
bij de thuiswedstrijd van de-
ze week viel Jeri Fatels in voor 
de uitgevallen Patrick Schud-
deboom. Hij zorgde daarbij 
voor een daverende verrassing, 
want hij liet alle tegenstanders 
verbijsterd achter. Henk Spoel-
stra won moeizaam tweemaal, 
maar Victor Tchernov bleef ste-
ken op slechts een winstpunt. 
Wel behaalden laatstgenoem-
den een belangrijk punt na de 
dubbelwinst.
Team 2 ging op bezoek bij 
Meertreffers te Akersloot. Daar 
wachtte een tegenstander, die 
aanzienlijk zwakker was dan 

bij de thuiswedstrijd, waardoor 
aan het eind van de avond een 
verdiende winst op het formu-
lier stond. Thom van Son was 
deze avond de minst preste-
rende speler van Uitgeest, want 
hij won alleen van Ingrid Ebe-
ling. Ruud Pel won tweemaal, 
maar moest in Cees Soeter-
broek weer zijn meerdere er-
kennen. Pim Koelman maakte 
geen fouten, maar daar moest 
hij dan ook hard voor werken.
Team 4 behaalde een fraaie 
overwinning op Amstelveen 7. 
Billy Fatels gaat elke week zich 
lekkerder voelen, wat zich de-
ze week ook weer vertaal-
de in drie overwinningen in 
drie games. Andre Hermans 
kon zijn bekende twee partij-
en ook weer winnend afslui-
ten. Eugenie Rasch liet zien dat 
de club sinds kort een betaal-
de trainer heeft. Met technisch 
en tactisch prima spel won ze 
een partij gemakkelijk, maar 
gingen de andere wedstrijden 
toch net verloren.

     Tafeltennisnieuws



Kijk op Uitgeest

Uitgeest -De laatste we-
ken wordt er in de wandel-
gangen druk gespeculeerd 
over de toekomst van Uit-
geest. Volgens mij ziet die 
toekomst van Uitgeest er 
rooskleurig uit. Natuurlijk zijn 
er de komende tijd veel uit-
dagingen om een oplossing 
voor te vinden. Allereerst is 
er de inhoud van het finan-
ciële huishoudboekje van 
ons mooie dorp. Zoals het er 
nu naar uitziet slagen wij er-
in om met een gezamenlij-
ke ferme krachtsinspanning 
een sluitende meerjaren be-
groting te presenteren. Dat 
betekent dat de komende ja-
ren de inkomsten en uitga-
ven in evenwicht zijn. Daar 
moeten wel grote inspannin-
gen voor worden gedaan en 
offers voor worden gebracht. 
Gezamenlijk proberen wij tot 
oplossingen te komen om 
binnen de financiële moge-
lijkheden zoveel als mogelijk 
voorzieningen voor Uitgeest 
te behouden. 
Naast de financiële proble-
matiek wordt er de laatste 
en toekomstige jaren steeds 
meer van de gemeente ge-
vraagd. Er komen steeds 
meer taken naar de gemeen-
ten als het gaat om automa-
tisering, communicatie, vei-
ligheid, vergunningverlening, 
jeugd- en ouderenzorg, eco-
nomie en werkvoorziening 
en maatschappelijke onder-
steuning. Al deze extra ta-
ken kunnen door de huidi-
ge gemeentelijke organisa-
tie uiteindelijk niet zelfstan-
dig worden uitgevoerd. Daar-
om is het goed dat er wordt 
gekeken met welke partners 
de gemeentelijke taken kun-
nen worden uitgevoerd en 
welke organisatievorm daar-
bij hoort. 
Gaan wij verder met de sa-
menwerking in de IJmond of 
kiezen wij voor samenwer-
king met de Duinstreek ge-
meenten? Gaan wij die sa-
menwerking alleen ambte-
lijk aan of willen wij ook be-
stuurlijk fuseren? Zijn onze 
belangen het beste gebaat 
bij een samenwerking met 
Castricum, Akersloot en Lim-
men of moet de samenwer-
king met Heemskerk verder 
worden uitgebreid? Is een ei-

gen gemeenteraad voor Uit-
geest noodzakelijk of is een 
fusie met Castricum, Akerloot 
en Limmen of met Heems-
kerk bespreekbaar?
De komende maanden gaat 
de gemeenteraad van Uit-
geest op zoek naar antwoor-
den op deze vragen. Mo-
menteel wordt er hard ge-
werkt aan een rapport over 
alle voor- en nadelen van de 
verschillende mogelijkheden. 
Daarbij is de inbreng van in-
woners en bedrijven uit Uit-
geest van het grootste be-
lang. Hierbij nodig ik dan ook 
alle inwoners van Uitgeest 
van harte uit om op woens-
dagavond 20 november a.s. 
een bijdrage te leveren aan 
de bewonersavond in Bobs 
Party & Events. Deze avond 
is vooral bedoeld om (anders 
dan Elisabeth Fink veron-
derstelt) te luisteren naar de 
meningen van de inwoners 
van Uitgeest. Wat vindt u be-
langrijk voor Uitgeest? Hoe 
denkt u dat de toekomst van 
Uitgeest het beste gewaar-
borgd is? 
Natuurlijk krijgt u woensdag-
avond 20 november a.s. uit-
leg over het besluitvormings-
proces. Maar vooral willen 
wij met u in gesprek wat uw 
mening is over de toekomst 
van Uitgeest. Tenslotte bepa-
len wij samen de toekomst 
van Uitgeest. Voor ons en 
voor onze kinderen. Want de 
toekomst dat zijn wij!

Hartelijke groet,

Theo van Eijk
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

De toekomst dat zijn wij

Guus Baltus eerste met 
team in districtwedstrijd 
Uitgeest - Uitgeester Guus Bal-
tus traint in Alkmaar bij de turn-
vereniging Saturna. Voor die ver-
eniging komt Guus uit op wed-
strijden turnen voor heren. 
Zaterdag werden in sporthal de 
Walvis de district-teamwedstrij-
den gehouden. Voor Guus ei-
genlijk een thuiswedstrijd. Sa-

men met Stef, Bink en Jente van 
de vereniging Saturna Alkmaar 
vormde Guus een team. 
In de poule kwamen 4 teams uit 
op instapniveau 10. Het was de 
eerste wedstrijd van dit seizoen 
voor Guus en z’n maten. Bink en 
Jente hebben nog maar 1 jaar 
ervaring met wedstrijden en Stef 

en Guus al twee. Er werd gestart 
met onderdeel ringen. Een mooie 
oefening resulteerde voor Guus 
in 18.50 punten. Op de sprong 
haalde Guus met een streks-
alto maar liefst 18.90! De brug 
bleek een mooie revanche ten 
opzichte van de NK van vorig 
jaar met 18.60 punten. Rek be-
tekende de laagste score van die 
dag met 18.10 punten en op de 
vloer ging het werkelijk fantas-
tisch. Met een zeer fraaie oefe-
ning wist Guus zelfs pluspunten 
te scoren en kwam uit op 20.20! 
Met 18.80 op een werkelijk ge-
weldig uitgevoerde voltige was 
dat een mooie afsluiting. 
Het totaal van Guus kwam op 
113.1, van Stef op 103.2, van Bink 
op 96 en Jente op 95.35. Het was 
nog wel even spannend wat het 
zou worden omdat er geen zicht 
was op de prestatie van de ove-
rige deelnemers. 
Met PAX op een tweede plaats 
betekende dat voor Saturna een 
eerste plaats. Later bij de uitslag 
bleek dat de scores van Guus op 
alle onderdelen als beste uit de 
bus kwamen. 

Het andere team met Mees, 
Sem, Ronin en Marc wist ook 
een eerste plaats te behalen op 
pupil niveau 8. 

INGEZONDEN

De kettingzaag rukt weer op!
Uitgeest - Bomen van Uitgeest 
verenigt u! Sla uw takken ineen 
en vorm een politieke partij, die 
opkomt voor de bomen in Uit-
geest. Nog net op tijd voor de 
aankomende verkiezingen!
Al weer een storm verder en op-
nieuw is een buurt ontkroond! 
Ontmaagd ligt de Bonkelaar er-
bij. De Geesterweg en de Bon-
kelaar zijn niet meer wat het is 
geweest. Aan de bewoners om 
de schade bij de gemeente te 
verhalen! Het zal nog tientallen 
jaren vergen voor die buurt weer 
op stand is. Polsdunne boom-
pjes heeft de gemeente vast wel 
en anders de goedkoopste ver-
sie, de afgezaagde wiepen van 
bestaande bomen. Hoeveel jon-
ge boompjes zouden ze moeten 
herplaatsen om weer een equi-
valent aan zuurstofopbrengst te 
krijgen?
Na de “ontgroening” van de om-
geving van de molens was het 
nu de beurt aan de prachtige 
oude bomen langs de Geester-
weg. Eén stormschade en álle 
bomen dienen te worden verwij-
derd. Gelooft u het nog, dat dan 
plots álle bomen moeten sneu-
velen, omdat ze slecht zouden 
zijn? Niks boomchirurgie of spa-
ren van groen. Vraag eens ad-
vies aan onze plaatsgenoot Ni-
co Brantjes, de deskundige in 
ons dorp. Zijn hart zal bloeden 

bij zoveel kettingzaaggeweld. Hij 
heeft in zijn loopbaan in Heems-
kerk zo veel goeds gedaan voor 
bomen en groen, dat er zelfs 
een boekje gewijd is aan de bij-
zondere bomen van Heems-
kerk. Daar worden nog bomen 
verplaatst en krijgen elders een 
nieuw bestaan, zoals dat ook 
in Beverwijk gebeurt. Uitgeest 
neem een voorbeeld hieraan!
De dienaren van ons dorp op 
de Middelweg hebben al net zo 
weinig met bomen en groen als 
de heren van de gemeentewerf. 
De laatste jaren plantte een ge-
meenteambtenaar samen met 
schoolkinderen niet eens meer 
bomen op “boomplantdag”. Het 
zijn al jaren struiken, die de kin-
deren in de Uitgeester grond 
stoppen op boomplantdag.
En weet u het nog? Storm in de 
Koog, één gevaarlijk beschadig-
de boom? Twee bomen laten het 
leven door de kettingzaag! Pre-
ventief, heet het dan.
Het verfraaien van de Kleis toen 
die was afgebouwd: ‘We gooien 
er wel wat boompjes in’ was de 
gevleugelde uitspraak van een 
Uitgeester bestuurder.
De rotonde van de Kleis, 30 bo-
men werden plots daar ge-
dumpt, op zó’n klein oppervlak, 
dat zij gedoemd waren het lood-
je te leggen. Telt u maar hoe-
veel er nog van rest! Weinig on-

derhoud, tot ze wortelproblemen 
gaan geven op de bestrating, 
dan wacht: de kettingzaag! 
Geef die beide rotondes van Uit-
geest in beheer aan onze wa-
tersportbedrijven en laat zij dan 
Uitgeest profileren als water-
sportdorp, naar voorbeeld van 
de ludieke rotondes van Heems-
kerk.
Maak van Uitgeest een zend-
mastenbos, vraag daar goud 
geld voor en laat palen of bor-
den met schreeuwende recla-
mes verrijzen en vraag preca-
riobelasting. De gemeente zelf 
geeft al het voorbeeld bij de en-
tree vanuit Akersloot! Laat de 
gemeentewervers omscholen tot 
handhavers van deze rechten, 
dat bespaart en levert ook weer 
pecunia in de schatkist. Dan kan 
de OZB omlaag. Zo hebben we 
nog iets terug van deze ernstige 
versobering van onze recreatie-
gemeente. 

Is dat de toekomst van Uitgeest? 
Maar of we dan nog waardering 
hebben voor onze vroede vade-
ren en hun beleid...? Dan kie-
zen we toch weer anderen zult u 
zeggen, maar het leed van ont-
bomen is al niet meer terug te 
draaien!

A. Smulders, 
inwoonster van Uitgeest

Ophaaldata restafval
Uitgeest - Volgende week (week 46) wordt het restafval 
opgehaald.
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 11 november.
De Kleis en Waldijk: woensdag 13 november.
De Koog: donderdag 14 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 15 november.   

6 november 2013 11



6 november 201312

‘Sterren Geesterheem’ 
vastgelegd op het doek
Uitgeest - Met in gedachten de 
populaire televisieserie “Sterren 
op het Doek” heeft de Schilders-
kring Uitgeest het initiatief geno-
men om bewoners van Geester-
heem (onderdeel van ViVa! Zorg-
groep) te portretteren. Vier da-
mes en heren meldden zich aan 
om te poseren voor verschillen-
de schilders. Aanvullend werden 

foto’s gemaakt om de portretten 
eventueel thuis af te maken. Het 
resultaat, ongeveer 16 portret-
ten waarin de kunstenaars hun 
modellen op geheel eigen wijze 
weergeven, zal in Geesterheem 
worden geëxposeerd. De model-
len mogen na afl oop het portret 
uitkiezen dat zij zelf het mooist 
vinden.

Meisjes A1 MHCU 
verliest eerste wedstrijd
Uitgeest - Zaterdag speelde 
Meisjes A1 van Mixed Hockey 
Club Uitgeest de eerste wed-
strijd na afl oop van de voor-
competitie. Het was niet zomaar 
een wedstrijd, het was de eer-
ste wedstrijd in de subtopklasse! 
Dit is het op een-na hoogste ni-
veau van Noord-Holland. Het is 
voor het eerst dat de meiden op 
dit niveau uitkomen, vandaar dat 
zij voor de wedstrijd wat meer 
gespannen waren dan normaal. 
Een lekkere lunch voor het team 
was verzorgd door de aanvoer-
ster, om de spanning wat weg te 
nemen.
In het eerste competitieweekend 
stond de wedstrijd tegen Myra 
MA1 op het programma. Van te 
voren was bekend dat dit een 
hele sterke tegenstander zou 
zijn. Nadat Uitgeest arriveerde 
in Amstelveen, gingen de mei-
den gelijk aan de slag. Een goe-
de voorbereiding is namelijk het 
recept voor een goed begin van 
de wedstrijd. Uitgeest was ge-
concentreerd, de voorbereiding 
verliep dan ook goed. 
Uitgeest begon de wedstrijd 
goed, hoewel Myra ook vanaf 
minuut 1 fel was. Ondanks veel 
druk van de tegenstander hiel-
den de meiden goed stand in 
de eerste helft. Beide teams wis-
ten een aantal kansen te creëren 
maar aan beiden kanten ging de 
bal er niet in,  dit resulteerde in 
een 0-0 ruststand. 

De tweede helft begon Uitgeest 
weer goed, iedereen wilde er vol 

voor gaan. Myra liet er ook geen 
gras over groeien. Na een paar 
prachtige reddingen van Jo-
lin Pruim (de keepster van Uit-
geest) lukte het Myra toch om 
een doelpunt te maken. Overi-
gens speelde Myra dit mooi uit, 
een verdient doelpunt dus. Maar 
Uitgeest liet het hier niet bij zit-
ten. Een paar mooie kansen wer-
den helaas niet benut door Uit-
geest. Niet veel later wist Uit-
geest een strafcorner te behalen, 
dit was precies wat Uitgeest no-
dig had! De spanning steeg, Li-
sanne Pronk gaf de bal aan, San-
ne van Randeraat stopte hem en 
Anne Jansen en Gwen van Heijst 
maakte een mooie variant van 
de strafcorner. Helaas kwam er 
geen doelpunt uit de strafcorner 
voort. Na nog een aantal kansen 
voor Uitgeest was het toch weer 
Myra dat wist te scoren. On-
danks dit liet Uitgeest zich niet 
kennen, het hele team bleef er 
voor gaan. Er volgden nog meer 
prachtige kansen, die helaas 
weer net niet het doel ingingen. 
Uiteindelijk bleek de wedstrijd 
voor Uitgeest toch 10 minuten te 
lang te duren en wist Myra in de 
slotfase nog 2 keer te scoren.
Toch verlieten de meiden van 
Uitgeest het veld met opgeheven 
hoofd, iedereen heeft zich goed 
ingezet en het vertoonde was 
goed en verzorgd.
Komende zaterdag speelt Meis-
jes A1 om 11.45 thuis tegen 
HBS, dan gaan de meiden strij-
den voor de eerste punten in de 
sub-topklasse.

Jubileumconcerten 
Vocal group Close-Up

Regio - Vocal group Close-Up 
uit Alkmaar viert in november 
haar zilveren jubileum met de 
bijzondere concertreeks ‘In de 
hoofdrol’. De muzikale leiding is 
in handen van dirigent Pepijn La-
gerwey.
Bij ‘In de hoofdrol’ draait alles 

om Close-Up. Met onder andere 
ontmoetingen met oude beken-
den, meest gewaardeerde num-
mers en kippenvelmomenten. 
Oud-koorleden, familie, vrien-
den, fans en huidige leden delen 
hún Close-Up moment voor de 
camera. Dit kan niet anders dan 

Dirigent Pepijn Lagerwey (2e van rechts, zittend op bank) en de zan-
gers en zangeressen van Close-Up

een verrassende wending geven.
Close-Up staat met In de hoofd-
rol op de planken in theaters 
in Alkmaar (9 en 10 novem-
ber), Hoorn (16 november), Am-
sterdam (17 november 15.00 en 
20.15) en op 25 januari in Uit-
geest. Reserveren kan via www.
vocalgroupcloseup.nl/reserve-
ren of bel 0224-571568. Kaarten 
kosten 13 euro en voor kinderen 
tot 12 jaar en 65+ 8 euro.
Vocal group Close-Up bestaat 
momenteel uit 18 ervaren zan-
gers en zangeressen uit heel 
Noord-Holland. Het koor uit Alk-
maar heeft zijn sporen verdiend 
met veelstemmige eigentijdse 
close harmony. Close-Up heeft 
al menige prijs in de wacht ge-
sleept op festivals. In 2007 won 
het koor de eerste prijs op het 
BALK Vocal Light Top Festival 
waar Close-Up ook de Bert Eer-
den Prijs won voor het hoogst 
aantal punten in alle categorie-
en. Close-Up bereikte in 2010 als 
enig lichte muziekkoor de fi nale 
van het Nederlands Koorfestival.

Meer informatie: www.vo-
calgroupcloseup.nl.

Limmen
Zonnedauw 6d

1906 HA Limmen
072 5325555

info@podotherapielimmen.nl
www.podotherapielimmen.nl

Nijverheidsweg 31j
1851 NW Heiloo
072 5325555
info@podotherapieheiloo.nl
www.podotherapieheiloo.nl

Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure

op onze website.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

     Weet wat je doet

bij pijn aan je voet,

     …enkel, knie,

          heup en rug!

Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure

op onze website.

     Weet wat je doet

bij pijn aan je voet,

     …enkel, knie,

          heup en rug!
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Verrassende tentoonstelling 
van Uitgeester boerderijen
Uitgeest - Na de succesvolle 
expositie ‘150 jaar Vondel’ van 
vorig jaar zijn het nu ‘Uitgees-
ter boerderijen’ die in het ge-
meentehuis van Uitgeest de aan-
dacht zullen vragen. De Vereni-
ging Oud Uitgeest heeft een ex-
positie met verrassende elemen-
ten kunnen samenstellen uit ei-
gen beeldmateriaal over dit on-
derwerp.
In een twaalftal lijsten zijn foto’s 
en tekeningen bijeengebracht 
en van korte teksten voorzien. 
Zoals het een historische ver-
eniging betaamt ligt het accent 
daarbij steeds op het in beeld 
brengen van vroegere en actue-
le situaties. 
Zo wordt bijvoorbeeld een aan-
tal foto’s getoond van boerderij 
De Horn. Voorheen stond deze 
boerderij in een landelijke om-
geving aan de noordkant van het 
dorp maar op een gegeven mo-
ment moest zij het veld ruimen 
voor het bedrijventerrein aan de 
Populierenlaan. Het verschil in 
aanblik van toen en nu is verba-
zingwekkend. 

De oprukkende woningbouw 
deed ook de stolphoeven Vrij-
burg en Uilenburg verdwijnen. 
Aan de hand van foto’s uit 2013 
wordt duidelijk gemaakt om wel-
ke locaties het precies gaat. De 
herkenbaarheid van de situatie 
wordt hierdoor sterk vergroot. 
De tentoonstelling is met na-
me verrassend vanwege teke-
ningen en foto’s die vrijwel niet 
bekend zijn bij het publiek. Een 
treffend voorbeeld hiervan is de 
reeks foto’s van de al lang ver-
dwenen bijgebouwen van boer-
derij Het Veldhuis van Kager aan 
de Hoogedijk. Bij een andere lijst 
wordt de blik van de bezoeker 
gevangen door een tekening van 
een gemetselde voorgevel van 
omstreeks 1700. De tekening is 

gemaakt naar een oude foto van 
een langhuisstolp aan Wester-
geest 57 waarop deze gevel ge-
deeltelijk zichtbaar is.
Van enkele in het oog lopende 
renovaties zijn afbeeldingen in 
afzonderlijke lijsten verzameld. 
Aan het gerestaureerde Koog-
huis van Terra is eveneens een 
aparte lijst gewijd.
Het opvallende aan het huidi-
ge boerderijenbestand dat meer 
dan vijftig exemplaren telt, is de 
grote variëteit aan vormen. Stol-
pen, langhuisstolpen, afgeknot-

te stolpen en kapbergen passe-
ren allemaal de revue. Omdat al 
die variaties in één tentoonstel-
ling zijn samengebracht, is het 
mogelijk ze nauwgezet te bekij-
ken en met elkaar te vergelijken. 

De tentoonstelling is te bezichti-
gen van 8 november tot en met 3 
januari tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis van Uit-
geest: maandag tot en met don-
derdag 09.00 – 12.00 en 13.30 – 
17.00; donderdag 18.30 – 20.00; 
vrijdag 09.00 – 12.30 

Kapberg en stal, Hoogedijk 5, 1977

Informatieochtend over 
e-books in bibliotheek
Uitgeest - De populariteit van 
e-books neemt steeds meer 
toe. Veel mensen ontdekken 
het voordeel van  lezen via een 
e-reader of tablet.  Geen zwaar 
boek op schoot in de trein of in 
de koffer, maar alle boeken  op 
een handzaam en draagbaar ap-
paraat.
Uit vragen die klanten aan de 
bibliotheek stellen blijkt dat er 
nog veel onduidelijk is. Vandaar 
dat Bibliotheek IJmond Noord 
op dinsdag 12 november in Ves-
tiging Uitgeest een informa-
tieochtend organiseert over e-
books en e-readers. 
Tijdens deze ochtend zal infor-
matie gegeven worden over:  wat 
is een e-book, hoe kan ik een e-
book lenen via de bibliotheek, 

hoe vraag ik een account aan, 
kan ik een e-book lezen op mijn 
tablet, hoe leen ik e-books op 
mijn vakantieadres? Verder wor-
den er tips en trucs gegeven en 
wordt er uitleg gegeven over de 
VakantieBieb app, een app die u 
in bepaalde perioden gratis kunt 
downloaden en waar een grote 
variatie aan e-books op staat. Ui-
teraard kunt u ook vragen stel-
len. Men heeft ook een aan-
tal e-readers, een tablet en een 
smartphone  ter demonstratie 
beschikbaar. Bibliotheekleden 
die nog geen account hebben 
voor de ePortal kunnen deze ter 
plekke laten aanmaken. Neem 
dan wel uw bibliotheekpas mee!
De toegang is gratis, aanvang 
10.00 uur, einde circa 11.30 uur.

Kom naar de Dag van 
de Mantelzorg!

Uitgeest - Op zaterdag 9 no-
vember zijn mantelzorgers uit de 
gemeenten Uitgeest en Castri-
cum van 13.15 tot 15.45 uur wel-
kom in het gemeentehuis van 
Uitgeest. Tijdens de dag van de 
mantelzorg is er veel informatie 
over allerlei soorten hulp en on-
dersteuning.
Vanaf de opening door burge-
meester Theo van Eijk om 13.15 
uur is er direct van alles te be-
leven. Er is een steltloper, een 
doorlopende documentaire over 
mantelzorg, workshops, een fo-
tograaf, hand- en voetverzor-
ging en muziek. Het programma 
is tegelijk feestelijk en informa-
tief, zodat mantelzorgers van al-
le leeftijden er écht iets aan heb-
ben.

Mensen die veel voor een ander 
zorgen, noemen we mantelzor-
gers. Mantelzorgers zijn er van 
alle leeftijden. Ze zorgen voor 
een ernstig zieke partner, voor 
een kennis met NAH, voor een 
kind met gedragsproblemen, 
voor een verslaafde moeder. In 
ons land zijn naar schatting 3,5 
miljoen mensen die voor een an-
der zorgen, korte of lange tijd, af 
en toe een uurtje of elke dag.

Hulp aan een mantelzorger kan 
bestaan uit het overnemen van 
de zorg voor een korte tijd. Maar 
het kan ook ondersteuning zijn 
bij een weekeindje weg. Of het 
gebruik van apparatuur, zodat 
‘zorg op afstand’ mogelijk is. Of 
een speciale mooie dag voor een 
broer of zus van een gehandi-
capt kind. Of een handigheidje in 
huis, zodat iemand minder zorg 
nodig heeft. Of een training, zo-
dat je beter om kunt gaan met de 
ziekte van een partner. Of con-
tact met anderen die in dezelfde 
situatie zitten, om elkaar te steu-
nen. Of vrijwilligerswerk, waar-
door mantelzorgers geholpen 
kunnen worden.

Alle geboden informatie vindt 
u in stands en kramen, maar u 
kunt ook terecht voor een gratis 
adviesgesprek van een paar mi-
nuutjes over verschillende on-
derwerpen. 
De Wmo-consulenten van de 
gemeenten staan u graag te 
woord en ook de adviseurs van 
MaatjeZ, Centrum voor Mantel-
zorgondersteuning staan voor 
u klaar. Kijk binnenkort op de 
website van MaatjeZ voor het 
volledige programma.

Uitgeest - Hans en Paul Wij-
te scoren ruim 65% in de A-lijn 
bij Bridgeclub Uitgeest. Mooie 
score, maar deze kunnen ze di-
rect aan de zolen van hun schoe-
nen schrijven, ze schieten er niks 
mee op. Om het aantal paren in 
de A-lijn (en daarmee ook in de 
B-lijn) even te maken spelen ze 
in de hogere lijn, de A-lijn dus. 
In de B-lijn creëert dat ruimte, en 
daar maken Guurtje en Ton Bra-
kenhoff optimaal en dankbaar 
gebruik van. Zij scoren met 59% 
een fraaie en ongetwijfeld ver-
diende eerste plaats. En in de 
A-lijn soupeert dat ruimte. Die 
65%-score door een B-lijn-kop-
pel is koren op de molen van het 
koppel Molenaar-Twaalfhoven. 
Zelf scoren ze behoorlijk, maar 
de meeste procenten die naar 

concurrenten zouden kunnen 
gaan worden weggesnoept door 
de gebroeders Wijte en daar-
mee zitten ze zelf redelijk stevig 
in het zadel wat betreft de twee-
de periode. Nog een paar van 
die meesnoepers: het koppel De 
Wildt-De Vries. Bij afwezigheid 
van Nel Modderman speelt Ma-
rian de Vries een aantal avon-
den met Wim de Wildt en dat 
gaat niet verkeerd: 60% en een 
tweede plaats getuigt van des-
kundigheid en stoutmoedigheid, 
naast een portie geluk. Zon-
der dat vaart overigens niemand 
wel! En wie de laatste twee we-
ken wél wel vaart?  Mario Tedde 
en Meeuwes Luten. Onze krasse 
knarren zijn enige tijd uit beeld 
geweest maar scoren er de laat-
ste twee weken lustig op los. In 

        Bridgenieuws de E-lijn bovenaan staan met 
gemiddeld 59%, dat schept ver-
wachtingen. (Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wijte 
65,28% 2 Wim de Wildt-Marian 
de Vries 60,42% 3 Harry Twaalf-
hoven-Eric Molenaar 59,38%
B-lijn: 1 Guurtje Brakenhoff-
Ton Brakenhoff 59,50% 2 An-
nie Bleeker-Ina Woerden 56,67% 
3 Lia Hendrikse-Corrie Nijsen 
56,50%
C-lijn: 1 Agnes Apeldoorn-Milja 
vd Booren 63,89% 2 Lea v Dom-
melen-Nel Weber 60,42% 3 Ma-
ria Jacobs-Roland Kiès 55,56%
D-lijn: 1 Ger v Andel-Rob de 
Neef 57,29% 2 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 55,73% 3 Jan vd 
Booren-Eddy Jansen 52,08%
E-lijn: 1 Marianne de Groot-
Hans Kollerie 61,11% 2 Meeu-
wes Luten-Mario Tedde 59,03% 
3 Gré Krom-Riek Koek 49,31%
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Castricum - Op 8 november 
verschijnt het boek De Gere-
formeerden van Castricum van 
Meerten Ritzema, over drie ge-
neraties gereformeerden in een 
rooms-katholiek dorp. 

Het eerste exemplaar wordt over-
handigd aan de voorzitter van de 

‘De Gereformeerden van Castricum’

Voedselactie
Castricum - Op zaterdag 9 no-
vember wordt bij de Vomar in 
winkelcentrum Geesterduin de 
Dorcas Voedselactie gehouden. 
Men kan een of meerdere pro-
ducten inleveren voor de aller-
armsten Afrika en Oost Europa. 
Op bijna duizend locaties in Ne-
derland worden van 3 tot en met 
10 november door Dorcas voed-
sel en fondsen ingezameld.

D66 heeft de lijst rond
Castricum - Vrijdagavond heeft 
D66 Castricum haar kandidaten-
lijst voor de gemeenteraadsver-
kiezingen op 19 maart 2014 ge-
presenteerd. De zestien kandi-
daten voor de raadsfractie bren-
gen ieder hun bekwaamheid en 

kennis uit de praktijk. Lijsttrek-
ker Marcel Steeman zegt zich 
gesterkt te voelen met de groep 
professionele kandidaten. Hil-
brand Klijnstra, de huidige D66-
wethouder fi nanciën is lijstdu-
wer.  

Ron de Haan peilt steun
Castricum - Op zondag 17 no-
vember peilt Ron de Haan of 
er steun is om met De VrijeLijst 
voor de derde keer mee te doen 
met de Gemeenteraadsverkie-
zingen. Dat heeft De Haan zon-
dag bekendgemaakt na afl oop 
van het radioprogramma ‘Vraag 
het de Raad’ dat vanuit café De 
Lantaarn in Limmen werd uit-
gezonden. De Haan zag vorige 
maand de inspanningen om sa-
men met CK&G één partij te vor-
men mislukken. Hij roept inwo-
ners die hem met raad en daad 
willen bijstaan op om 17 no-
vember om 12.30 uur naar het 
Strandvondstenmuseum ach-

ter station NS Castricum te ko-
men. ,,Ik heb nagedacht en ben 
beschikbaar om nog één perio-
de kandidaat voor de gemeente-
raad te willen zijn. Ik ga de be-
langrijkste speerpunten voor de 
komende vier jaar toelichten en 
de aanwezigen vragen mij hierbij 
te helpen”, zegt hij.
Museumexploitant Menno Twisk 
geeft een inleiding over zijn mu-
seum. Voor de bijeenkomst is 
ruim een uur uitgetrokken, met 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Bezoekers die dat op 
prijs stellen krijgen een korte 
rondleiding in het museum aan-
geboden. 

IJmond Werkt! Award voor 
meest sociale ondernemer 

Castricum - Voor de tiende 
keer in de geschiedenis wordt 
de Award voor de meest soci-
aal betrokken ondernemer in de 
IJmond uitgereikt. Negen jaar 
lang gebeurde dit onder naam 
van de Meergroep Award. Met 
de start van het nieuwe samen-
werkingsverband IJmond Werkt! 
is ook de naam van de prijs ver-
anderd. De prijs wordt elk jaar 
uitgereikt aan het bedrijf dat 

zich het meest heeft ingezet voor 
werkzoekenden/werknemers 
met een afstand tot de arbeids-
markt. In 2004 mocht Deen Su-
permarkt in Castricum zich de 
eerste winnaar van de Award 
noemen. Achtereenvolgens  na-
men Holiday Inn IJmuiden, Kos-
mos Wonen uit Beverwijk, Turen-
hout BV uit Velsen Noord, Van 
Vuuren Mode uit Castricum, Post 
Staalbouw uit Velsen Noord, De 

Roset uit Castricum en Land-
schap Noord Holland uit Heiloo 
het stokje van Deen over. Titel-
houder Ronald Sap van Sap Me-
taal uit Beverwijk sluit de rij. Hij 
neemt dit jaar plaats in de jury 
die de kanshebbers voor 2013 
nomineert. Ook kans maken op 
de Award van 2014? Neem con-
tact op met het werkgeversteam 
van IJmond Werkt! via 0251-
279000. De Award wordt uitge-
reikt tijdens hét ondermemer-
sevent van de IJmond, IJmond 
Onderneemt, die op 12 decem-
ber plaatsvindt in Bob’s Party & 
Event in Uitgeest.

kerkenraad van de Protestant-
se kerk van Castricum, IJmte van 
Gosliga. Dit vindt plaats bij boek-
handel Laan om 17.00 uur.
Het boek vertelt over onder-
meer het begin van de Gerefor-
meerde Kerk Castricum, over de 
verzelfstandiging, de oorlogsja-
ren, de zuiverheid van de kerk-

Punk en meer in De Bak
Castricum - Donderdag 7 no-
vember begint rond 21.30 uur de 
Italiaanse band Hyper Evel (fo-
to) te spelen in De Bakkerij. De 
band brengt een ronduit robuust 
rockende sound. De zaal is om 

20.00 uur open en de entree is 
3,00/2,00 euro. Vrijdag 8 novem-
ber gaat De Bakkerij door met 
Newsense Memory en Mundo 
Park. Newsense Memory ken-
merkt zich door een afwisselend 

en dynamisch geluid. Liefheb-
bers horen invloeden van Foo 
Fighters, Muse en Incubus. Frisse 
popsongs uitermate geschikt om 
op te dansen; dat is de muziek 
van Mundo Park. Aanvang rond 
22.30 uur. De entree is 4,00/3,00 
euro. Zaterdag 9 november vindt 
het North Empire Fest 1.5 plaats 
met zeven lokale, nationale en 
internationale punkbands. Sweet 
Empire speelt, Bivouac en The 
Lost Noise. Dan The Window-
sill, met leden van legendarische 
punkband The Apers. All Aboard 
komt uit Duitsland en de Muncie 
Girls uit Engeland. Afsluiter is het 
Amerikaanse Broadcaster. Vanaf 
17.30 uur. De entree voor de ze-
ven bands is zes euro. Op zon-
dagmiddag 10 november is het 
tijd voor een open podium. Mu-
zikanten zijn welkom vanaf 14.00 
uur, de entree is gratis. 

Lezing stolpboerderijen 
in Castricum en Bakkum
Castricum - Pieter Blom geeft 
op woensdag 13 november in de 
bibliotheek van Castricum een 
lezing over de stolpboerderijen 
van Castricum en Bakkum.

Pieter Blom is als bouwkundige 
begonnen met de inventarisa-
tie van stolpboerderijen ten bate 
van Boerderijenstichting/Vrien-

den van de Stolp. Daarna heeft 
hij voor het jaarboek van de 
Werkgroep Oud Castricum alle 
stolpen in Castricum en Bakkum 
beschreven. Op dit moment is 
hij, in het kader van het boerde-
rijenjaar, bezig met de upgrading 
van de Boerderijen Beeldbank, 
het deel van Castricum en Bak-
kum. De lezing is in samenwer-

king met de WOC en begint om 
10.00 uur. De toegang bedraagt 
3,00 euro. Reserveren is mogelijk 
op telefoonnummer 0251–655 
646 of per mail via castricum@
bibliotheekkennemerwaard.nl. 

De CALender van Rick

Castricum - Apetrots overhandigt Rick Poel zijn zelf ontworpen 
CALender 2014 aan burgemeester Mans. Rick zit in 6 vwo van 
het Jac. P. Thijsse college en moet voor zijn eindexamen een pro-
fi elwerkstuk maken. Hij heeft er voor gekozen een CALender te 
ontwerpen met foto’s van markante punten in de drie CAL ge-
meenten. De foto’s zijn gemaakt door hobbyfotograaf Nico Lute, 
een oom van Rick. De bedoeling is dat Rick de CALender op de 
markt zet, en daarover op school een presentatie houdt waarin 
hij moet aangeven hoe het proces van idee tot verkopen van de 
CALender verlopen is, inclusief een fi nanciële onderbouwing. De 
eventuele winst die uit de verkoop van de CALender voortvloeit 
gaat rechtstreeks naar een goed doel, in dit geval KWF kanker-
bestrijding. Er zijn tweehonderd CALenders gedrukt, de kosten 
bedragen vijf euro per stuk en zijn te bestellen op CALender@
outlook.com. 

leer, over het verwoorden van 
geloven; over veranderingen in 
kerkdiensten en kerkelijke taal, 
over de tijden dat de kerk lande-
lijk nieuws werd, over het proces 
van fusie met de Hervormde Ge-
meente van Castricum. Vanaf za-
terdag 9 november is het boek 
De Gereformeerden van Castri-
cum te verkrijgen via www.kirja-
boek.nl of via de boekhandel.

Sporen uit WO II
Castricum - Op C-TV is de-
ze maand een bijzondere docu-
mentaire te zien. In samenwer-
king met PWN en onder bege-
leiding van oorlogsexpert John 
Heideman en boswachter Vero-
nique van Meurs trok een came-
raploeg van Omroep Castricum 
de duinen bij Castricum in. 

PWN opende speciaal voor deze 

gelegenheid een verborgen zie-
kenhuisbunker en Elly de Waard 
gaf een rondleiding op Vogelwa-
ter. 
Bij boerderij Berwout konden 
unieke beelden worden gemaakt 
van het interieur van deze zeer 
oude boerderij, waar de Duitsers 
tijdens de oorlog verbleven. 
De documentaire is de hele 
maand dagelijks op C-TV te zien 
om 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 en 
20.00 uur. 
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Muzikaal avontuur aan 
de hand van acht cello’s

Castricum -  Op zaterdag 9 no-
vember kunnen kinderen van-
af vijf jaar een bijzondere fami-
lievoorstelling meemaken. Cel-
lo8ctet Amsterdam en Oorkaan 
ontketenen Cellostorm met acht 
cello’s. Het thema is ‘Hoe klinkt 
vriendschap?’ Het is een voor-
stelling zonder woorden, maar 
met veel humor, beweging en 
muziek uit de hele wereld. Cel-
lostorm is genomineerd voor de 
Yama Award, een Europese prijs 
voor beste muziekvoorstelling 
voor kinderen. Met deze voor-
stelling en ’s avonds met Can-
to Ostinato eveneens uitgevoerd 
door het Cello8ctet Amsterdam 
viert Iskra haar tienjarig bestaan. 
Plaats: Jac.P.Thijsse College, De 
Bloemen 65 Castricum. Kaart-
verkoop via www.iskra.nl. Entree: 
kinderen tot en met twaalf jaar 
vijf euro, ouders en grootouders 
tien euro. Aanvang 15.00 uur. 

Vriendenconcert Emergo
Castricum - Op zondag 10 no-
vember geeft Muziekvereni-
ging Emergo een Vriendencon-
cert. Tijdens dit concert kan men  
luisteren naar het Fanfare Orkest 
Emergo, het Double E Orchestra 
en Backum Brass van de Cas-

tricumse muziekvereniging. Het 
concert vindt plaats in het Jac. P. 
Thijsse College. 
Aanvang 14.00 uur. Entree be-
draagt vijf euro en voor kinde-
ren tot en met veertien jaar twee 
euro. 

Leerlingen Bonhoeffer 
knappen eendenkooi op

Castricum - Op 8 en 13 novem-
ber werken leerlingen van het 
Bonhoeffercollege HAVO onder 
leiding Landschap Noord-Hol-
land in de eendenkooi van Cas-
tricum. Zij doen dit in het kader 
van hun maatschappelijke stage. 
De eendekooi Albert Asjes is ei-
gendom van de gemeente Cas-
tricum. Door deze samensmel-
ting tussen Landschap Noord-

Holland, het Bonhoeffercollege 
en de gemeente Castricum ont-
staat mogelijk een duurzame sa-
menwerking voor de toekomst.
Het Bonhoeffercollege wil graag 
het onderhoud van de eenden-
kooi adopteren en er de komen-
de jaren actief blijven ook als de 
maatschappelijke stages straks 
niet meer gefinancierd worden 
door de rijksoverheid.

Castricum - Maandag 11 no-
vember houdt musical- en thea-
tergroep C-squad een open re-
petitieavond in de Montesso-
rischool. Onder leiding van re-
petitor Christiaan Wijnker is de 
groep bezig met de voorberei-
dingen voor de show ‘Er was 
een…’ die in november 2014 op 
de planken wordt gebracht in 
theater de Beun in Heiloo. Ieder-
een mag meezingen en dansen 
en eventueel kunnen belangstel-
lenden een uitnodiging krijgen 
om een auditie te doen. Inloop is 
vanaf 20.30 uur.

Open repetitie

Castricum - Vanuit de protes-
tantse gemeenschap worden er 
naast de reguliere samenkom-
sten ook bijzondere diensten ge-
houden. Dat zijn de ‘Taizé’, ‘Tho-
mas’ en ’Iona’ diensten. Iona is 
een klein eiland voor de Schot-
se westkust. Men gaat er van uit 
dat rond 3800 v. Chr. Kelten zich 
vestigden op deze eilanden. In 
zo’n samenkomst is er aandacht 
voor de vraag hoe te leven in de 
wereld van vandaag. Dat ge-
beurt in de vorm van een open 
gesprek. Er is ook tijd voor mu-
ziek, gebed en lied. In de viering 
spelen Engelse hymnen een rol.
Op zondag 10 november staat 
het thema mantelzorg in het 
middelpunt. De samenkomst is 
in de Dorpskerk vanaf 10.00 uur.

Iona-viering

Elektrische fiets
Castricum Allerzielen 
‘Verbinding van hand tot hand’
Castricum - Op woensdag 6 
november vindt ‘Castricum Aller-
zielen’ plaats. Van 18.00 tot 21.00 
uur verandert begraafplaats  On-
derlangs in een plek van saam-
horigheid vol lichtjes. Tijdens de-
ze avond wordt de herdenking 
‘verbinding van hand tot hand’ 
gehouden, georganiseerd door 
Marinta Rutten en Daphne van 
den Boogaard uit Castricum, 
samen met Evi Velders uit Hei-
loo en Hanneke Kleijne-Mak uit 
Beverwijk: ,,We zijn vier betrok-
ken ritueelbegeleiders uit de re-
gio die de bezoekers graag een 
troostrijke ervaring meegeven.”
Tijdens de herdenking mogen 
bezoekers een kaarsje plaatsen 
op een grote hand, die in het 
gras is afgebeeld. De hand in het 
gras is verbonden aan een ande-

Jongeren komen helpen
Castricum - Jongeren willen 
ouderen of mensen met een 
beperking helpen. Tijdens hun 
schoolperiode gaan jongeren 
van rond de vijftien jaar vrijwilli-
gerswerk doen. 
Zij doen dit werk belangeloos in 

het kader van een maatschappe-
lijke stage vanuit school. Natuur-
lijk is het ook mogelijk samen 
iets leuks te doen. Aanmelden 
kan bij Stichting Welzijn Castri-
cum, tel. 0251-656562, e-mail 
vcc@welzijncastricum.nl. 

Visser ’t Hooftschool 
naar de Noord-Zuidlijn

Castricum - Dinsdag 29 okto-
ber ging groep 7 van de Visser 
’t Hooftschool op excursie naar 
Amsterdam. Zij kregen daar een 
presentatie in het voorlichtings-
centrum van de (Metro) Noord-
Zuidlijn bij het Centraal Stati-
on. In het voorlichtingscentrum 
was een speurtocht georgani-

seerd. Gewapend met bouwhel-
men en laarzen met stalen neu-
zen gingen ze de bouwplaats op, 
onder het Stationsplein. Zij lie-
pen onder begeleiding naar be-
neden, waar zij in de zogenaam-
de kathedraal kwamen, het gro-
te ondergrondse station van de 
metrolijn. 

re verlichte hand – daar tussen-
in hangt een lijn met diverse ge-
dichten. De deelnemers krijgen 
allemaal een gedicht mee naar 
huis. De herdenking ‘verbinding 
van hand tot hand’ vindt door-
lopend plaats gedurende Cas-
tricum Allerzielen, bij de urnen-
muur. Iedereen is welkom, ook 
tijdens de afsluitende lichtjes-
tocht over de begraafplaats van-
af 20.30 uur op het grote plein. 

Castricum - Vrijdag 8 november 
doet de Springplank haar deuren 
open voor alle kinderen rond de 
peuterleeftijd om alvast te oefe-
nen voor Sint Maarten.
Geïnteresseerden die hun peu-

Sint Maarten bij De Springplank 
ter aan willen laten sluiten bij de 
Springplank zijn welkom. 

Het feest vindt plaats van 16.30 
tot 17.30 uur aan de Dorpsstraat 
109. 

Castricum - Veilig Verkeer Ne-
derland, afdeling Heiloo, ver-
zorgt een lezing over de elektri-
sche fiets en hoe deze veilig in 
het verkeer te bewegen. Daar-
naast is Kruijswijk Tweewielers 
aanwezig om meer informatie te 
geven over de (eventuele aan-
schaf van de) fiets zelf. De lezing, 
welke wordt aangeboden door 
de ouderenbonden en Stichting 
Welzijn Castricum, vindt plaats 
op donderdag 14 november van 
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Bibli-
otheek Castricum. De toegang is 
gratis. Aanmelden via Stichting 
Welzijn Castricum: 0251-656562 
of info@welzijncastricum.nl. 

Castricum - Op zaterdag 9 no-
vember van 9.30 tot 12.30 uur 
kan men bij Bezoekerscentrum 
De Hoep terecht voor de work-
shop ‘Landschapsfotografie 
in de praktijk’. Deze workshop 
wordt begeleid door fotograaf 
René Wolters. Aanmelden 0251-
661066 of www.dehoep.nl. 

Workshop landschaps-
fotografie in De Hoep

GDB wil CastricumPas
Castricum - De fractie van Ge-
meente- en DorpsBelang heeft 
voor de behandeling van de be-
groting 2014 op 7 november een 
motie ingediend voor de invoe-
ring van de CastricumPas. In ver-
schillende gemeenten zijn de-
ze passen al enkele jaren in ge-
bruik. De pas geeft voordeel op 
op allerlei voorzieningen. De 
pas is gratis voor diegenen die 

een minimuminkomen hebben. 
Daarnaast is de pas ook te koop. 
GBD wil dat zoveel mogelijk in-
woners gebruik kunnen maken 
van alles wat Castricum te bie-
den heeft. 
De partij pleit bovendien voor 
een eenmalige extra bijdra-
ge van 15.000 euro aan Stich-
ting Behoud Zwembad Dampeg-
heest.
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Treurig nieuws voor wilgen
Uitgeest - De zware storm van 
maandag 28 oktober heeft in de 
openbare ruimte van Uitgeest 
een dertigtal bomen zwaar ge-
troffen. 
Langs de Ziendervaart raakten 
zeventien treurwilgen onher-
stelbaar beschadigd. Vijf iepen 
langs de Anna van Renesselaan 
bleken eveneens niet meer te 
redden. Sommige bomen die het 
noodweer ogenschijnlijk redelijk 
hadden doorstaan moesten na 

inspectie toch worden wegge-
haald. Wethouder Piet Linnartz: 
‘Die bomen waren ofwel zo be-
schadigd dat ze een gevaar op-
leverden voor voorbijgangers, of 
ze vormden een aanzienlijk risi-
co voor ter plaatse aanwezige 
water- en gasleidingen. Ik be-
sef maar al te goed dat veel van 
die bomen beeldbepalend waren 
in Uitgeest. Dus we hebben daar 
met de grootst mogelijke tegen-
zin afscheid van moeten nemen.’

Een enorme tak is door de stormwind uit een treurwilg gescheurd (fo-
to: gemeente Uitgeest)

Expositie van schilderijen 
van Joop de Beer
Uitgeest - Tot en met 31 de-
cember exposeert Joop de Beer 
schilderijen in Boek- en Kan-
toorboekhandelhandel Schuyt 
aan de Middelweg 139 in Uit-
geest.
Joop de Beer beoefent het 
kunstschilderen gedurende zo’n 
25 jaar. Oorspronkelijk in al-
le mogelijke technieken, echter 
de laatste jaren beperkt hij zich 

vooral tot het aquarelleren.
Vele jaren heeft hij als cursist 
deelgenomen aan cursussen bij 
de Uitgeester cultureel- creatie-
ve 
stichting “De Kuil” en later bij de 
stichting “Perspectief” in Bak-
kum in de gemeente Castricum .
Zijn voorkeur gaat uit naar het 
schilderen van de realistische 
weergave, waarbij details niet 

De Gemeentelijke haven van Uitgeest aan de Meldijk in de winter

worden vermeden. Veertien jaar 
geleden is De Beer bij stich-
ting “de Nieuwe Kuil” als do-
cent gaan optreden bij teken- 
en schildercursussen. de Beer: 
‘’Naast de jaarlijkse begeleiding 
van zo’n 35 aankomende en ge-
vorderde amateurkunstschilders, 
tijdens de  cursussen in het voor- 
en najaar, werk ik zomers graag 
op locatie. In de wintermaanden 
werk ik vooral in opdracht, terwijl 
ik jaarlijks probeer enkele expo-
sities te houden. De afgelopen 
jaren heb ik op verschillende lo-
caties (w.o. de gemeentehuizen 
van Castricum, Heemskerk, Lim-
men, Purmerend en Uitgeest als-
mede de bedrijfskantoren van 
NUON in Alkmaar en Haarlem, 
het sportcentrum Papendal, het 
MCA in Alkmaar en enkele ho-
tels en restaurants) een aantal 
werken ten toon gesteld. Tijdens 
de zomermaanden kunt u mij te-
zamen met echtgenote Fieneke 
(beschilderd porselein) op diver-
se kunstmarkten (o.a. in Bergen 
en Spaarndam) achter de kraam 
aantreffen.’’
De schilderijen die u momenteel 
in boekhandel Schuyt kunt aan-
schouwen bestaan onder ande-
re uit stedelijke- en dorpstafe-
relen alsmede landschappelijke 
aanzichten en een enkel speci-
fiek onderwerp.
Een enkel schilderij in acryl, ech-
ter het overgrote deel in aquarel. 
Zie ook www.joopdebeer.exto.nl.

Uitgeest - A-capellakoor Fem-
mes Vocales uit Heemskerk 
geeft zondag 10 november om 
15.00 uur in de Dorpskerk aan 
de Castricummerweg in Uitgeest 
een concert met als motto ‘muzi-
kale herfsttinten’. Kleurrijk, veel-
zijdig en warm getint als het na-
jaar is de muziek die is gekozen 
uit verschillende perioden van 
de muziekgeschiedenis en uit 
het werk van zeer uiteenlopende 
componisten. 
Het programma bevat onder an-
dere werk van John Bennet, een 
renaissancecomponist. 
Van Nikolai Kedrov wordt het 
Onze Vader (Otche Nash) in 
het Russisch gezongen en van 
Edvard Grieg een wiegelied in 
het Noors. Margaret Dryburg 
schreef Captives’ Hymn in 1942 
in een vrouwenkamp op Suma-
tra. ‘Moderne’ muziek is te be-
luisteren in drie motetten van 
Ernst Křenek en in werk van 

Henk Badings, beide componis-
ten uit de 20ste eeuw. Van de ei-
gentijdse componist John David 
wordt You are the New Day uit-
gevoerd. 
Het koor van 17 vrouwen staat 
onder leiding van Piet Huls-
bos. Zij zingen de meeste wer-
ken vierstemmig, enkele liede-
ren zullen vijf -, of zesstemmig 
worden uitgevoerd. De intermez-
zo’s worden verzorgd door het 
Instrumentaal ensemble Kenne-
merkring. 

De Dorpskerk is vanaf 14.30 uur 
open. Het concert - zonder pau-
ze - duurt ongeveer vijf kwar-
tier met een gratis consump-
tie na afloop. Kaarten zijn voor 
10 euro in de kerk verkrijgbaar, 
jeugd tot 16 jaar gratis. Reserve-
ren kan via tel. 0251-237011 of 
023-8922033. 
Voor meer informatie www.fem-
mesvocalesheemskerk.nl.

Open avonden over de 
toekomst van Uitgeest
Uitgeest - Wat voor gemeen-
tebestuur krijgt Uitgeest in de 
nabije toekomst? Hoe gaat de 
gemeente Uitgeest haar werk 
organiseren? Burgemeester 
Theo van Eijk behandelt de-
ze boeiende vragen op 20 no-
vember en op 25 november tij-
dens twee open avonden in 
Bobs Party & Events. 
Woensdagavond 20 november 

zijn de inwoners van Uitgeest 
van harte welkom; maandag-
avond 25 november is speciaal 
bestemd voor ondernemers. 
Telkens om 19.30 uur.

Aanmelden (per e-mail, on-
der vermelding gewenste da-
tum) is niet nodig, maar wordt 
op prijs gesteld: p.dicker@uit-
geest.nl.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Aangifte 
Partnerschapregistratie

M. Koelman en S.L. Hand

Geboren
Dewi de Wildt, dochter van J. 
de Wildt en C. Olbers

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

Provinciale 
weg dicht
Uitgeest - Van dinsdag 12 tot 
en met zondag 17 november van 
’s avonds 20.00 uur tot ’s mor-
gens 06.00 uur wordt een deel 
van de provinciale weg N203 
in Uitgeest geheel afgesloten 
voor alle verkeer. Het gaat om 
het deel van de N203 vanaf de 
kruising met de Geesterweg tot 
en met de meest westelijke af-
rit/toerit naar de A9. In opdracht 
van de provincie wordt in de 
avond en nacht van genoemde 
dagen gewerkt aan de openba-
re verlichting langs de weg. Het 
verkeer wordt omgeleid.
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Praat mee tijdens open avond in Bobs!

Wat voor gemeentebestuur krijgt Uitgeest in de nabije toekomst?
Hoe gaat de gemeente Uitgeest haar werk organiseren?

Burgemeester Theo van Eijk behandelt deze boeiende vragen:

woensdag 20 november in Bobs Party & Events
aanvang: 19.30 uur

Gratis toegankelijk

Toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar
wordt op prijs gesteld: p.dicker@uitgeest.nl

Laat de toekomst van u horen!

Hoe ziet de toekomst 
van Uitgeest eruit?

Hoe ziet de toekomst Hoe ziet de toekomst 
van Uitgeest eruit?van Uitgeest eruit?
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