
Zeeweg 189-191      1971 HB IJmuiden      Tel. 0255-520456      Fax 0255-518875 12 november 2008

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

IN

Uitgeest

13

Zie pagina’s 
16+17

ovErdEKT WINKELHArT cASTrIcUm

Hans Alders licht advies toe

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Gerard Joling onderscheiden in Bob’s
Uitgeest - Op 4 november or-
ganiseerde De Hooge Waerder 
een evenement in Bob’s. In een 
nieuw concept werden informa-
tie, netwerken en entertainment 
geboden. Ook de partners van 
de ondernemers waren welkom. 
Voor hen gaf topstylist Leco van 
Zadelhoff in de lounge tips en 
demonstraties, er waren work-
shops, stoelmassages en mani-
cures. De dag werd afgesloten in 
het ondernemerscafé, opgeluis-
terd door een modeshow en een 
live-optreden van Gerard Joling. 
Bij de workshops legde onder 
andere Olympische medaille-
winnares Lobke Berkhout de link 
tussen ondernemen en topsport. 
Een autodealer hield op de par-
keerplaats een inparkeercompe-
titie en een verzuimverzekeraar 
was present met een arts en ver-
pleegsters die gezondheidstests 
uitvoerden.   Tijdens dit evene-
ment werd voor de eerste keer de 
Beauty and the Business Award 
uitgereikt. De winnaar van deze 
Award was Gerard Joling. “Om-
dat uiterlijk in de showbusiness 
een handelsmerk is en Gerard 
Joling als geen ander een voor-
beeld is die Beauty en Business 
weet te combineren, is hij dege-
ne die de Beauty and the Busi-
ness Award meer dan verdient”, 
aldus de jury. Na afloop van het 
optreden nam Joling, onder het 
toeziend oog van  diverse foto-
grafen en de camera van SBS6 
Shownieuws, de onderscheiding 
iin ontvangst.

Sinterklaas komt zondag aan!
Uitgeest - Op zaterdag 15 no-
vember komt Sinterklaas met 
zijn Zwarte Pieten weer aan in 
het land. En een dag later is hij 
al in Uitgeest! De aankomst is 
per boot rond 14.00 uur in de 

Onderzoek naar levensloop  
Uitgeest - Deze maand begint 
het Nells-onderzoek: de Neder-
landse Levensloopstudie. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd om 
meer te weten te komen over de 
leefsituatie van de bevolking en 
om te weten te komen welke me-
ningen de bevolking heeft. Het 
onderzoek richt zich speciaal op 

gemeentehaven aan de Meldijk. 
Daarna vervolgt St. Nicolaas zijn 
tocht in een door paarden ge-
trokken open rijtuig naar het Ou-
de Regthuys aan de Kerkbuurt 
voor de jaarlijkse toespraak. Ver-
volgens maakt hij nog een rondrit 
door het dorp en door de Kleis. 
Een dag eerder wordt alvast een  
Sinterklaasdisco georganiseerd 
bij speeltuinvereniging Kinder-
vreugd. Tijdens de disco is er 
veel Sinterklaasmuziek en dis-
coverlichting. De disco begint 
om 15.00 uur. Leden kunnen na-
tuurlijk gratis naar binnen en aan 
niet-leden wordt een kleine bij-
drage gevraagd.

Uitgeest -  Op maandag 17 no-
vember komt Hans Alders naar 
Uitgeest om het omstreden Ad-
vies Alders toe te lichten. De in-
formatieavond is onder meer be-
doeld voor inwoners van Uit-
geest.
Naast Alders geeft Henk Ei-
lert  namens de Bestuurlijke Re-
gie Schiphol, delegatielid aan 
de Tafel van Alders, aan wat het 
standpunt is van de gemeenten. 

Bovendien is er een presentatie 
door Sjaak Jansens van Lucht-
verkeersleiding Nederland. Op 
1 oktober bracht  Alders advies 
uit aan de ministers van V&W 
en VROM over de toekomst van 
Schiphol. Het advies heeft ook 
gevolgen voor de gemeenten uit 
Cluster noord. De avond vindt 
plaats bij Bob’s Party Palace, 
Westerwerf 1 in Uitgeest, aan-
vang 19.30 uur.

mensen tussen 15 en 45 jaar en 
gaat deze groep de komende zes 
jaar volgen. Vanaf half november 
tot maart vinden in 31 gemeen-
tes interviews plaats met in to-
taal 5.000 personen. Het onder-
zoek vindt ook plaats in Uitgeest. 
Opdrachtgevers zijn de universi-
teiten van Tilburg en Nijmegen. 
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER
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Breugelslof
Deze week

Leuk voor in de schoen:
Pietenlollies, mini chocoladeletters, etc.

van 8,95

voor 7,50
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

Pancratiuskerk Castricum
Za. 15 november 18.30 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Zo. 16 november 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Canta-
re. Voorganger kapelaan Kaleab. 
Zondag van de Diaconie.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 15 november 19.00 uur: 
Woord- en communiedienst 
m.m.v. cantorij. Voorganger pas-
tor G. Huisman.
Zo. 16 november 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 16 november Dorpskerk 
10.00 uur: Ds. M. Kwant, maaltijd 
van de heer. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5 m/ether 105 m). Li-
turgie beschikbaar via www.pg-
castricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Tho-
masdienst.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 16 november 10.00 uur: Wim 
Nieuwenhuis uit St. Maartens-
brug. Van O.M. Ontmoetings-
centrum Geesterhage. Tijdens de 
dienst is er kinderopvang: crèche 
voor babies en peuters. Verschil-

lende kinderdiensten voor alle 
groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 16 november 10.00 uur: Geen 
dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 16 november 10.00 uur: Ds. 
Blaauw. H.A.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 15 november 19.00 uur: Ge-
zins- woord- en communievie-
ring met kinderkoor. Voorganger 
pastor J. Olling.
Zo. 16 november 10.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
gemengd koor. Jubileumviering. 
Voorganger pastor J. Olling. Di-
akonaalweekend.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 15 november 19.00 uur: Com-
munieviering met aquariuskoor. 
Voorganger pastor H. Hudepohl.
Zo. 16 november 10.00 uur: 
Communieviering met samen-
zang. Voorganger pastor H. Hu-
depohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 14 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem.
Za. 15 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. de can-
torij.
Zo. 16 november 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
heren, kinderkerk en jongeren-
groep.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

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

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

Discussiëren over Twee vrouwen
Slotavond Nederland Leest
Castricum - De landelijke lee-
scampagne Nederland Leest die 
op 17 oktober van start ging na-
dert zijn finale. Op vrijdagavond 
14 november sluit de Bibliotheek 
Castricum de actie af met een 
openbare discussieavond rond-
om Twee Vrouwen van Harry 
Mulisch. Iedereen die meer wil 
weten over de achtergronden 
van het boek en de schrijver is 
van 19.30 tot 21.30 uur welkom 
in het leescafé van de biblio-
theek aan de Geesterduinweg 1. 
Corien Hildenbrant, docente Ne-
derlandse en begeleidster van 
verschillende leesclubs, verzorgt 
de inleiding en leidt de discussie. 
De toegang is gratis.

In Castricum vond het boek gre-
tig aftrek. De 30 leeskringen die 
Castricum rijk is, de individue-
le leden van de bibliotheek, de 
burgemeester, wethouders en 
raadsleden, de leners in de zorg-
centra, de leerlingen van groep 
4 HAVO en VWO, iedereen kon 

zich verdiepen in de zinderende, 
fatale liefdesgeschiedenis van 
de museaconservatrice Laura en 
de veel jongere en beeldschone 
Sylvia. Wie ook in de ban geraakt 
is van Twee vrouwen moet zeker 
naar de slotavond komen. Het 
biedt de mogelijkheid om met 
anderen ervaringen uit te wisse-
len over het boek. 

Corien Hildenbrant schetst eerst 
een beeld van het boek en de 
schrijver. Ze belicht de verschil-
lende lagen in het boek, geeft 
een inkijkje in de hoofdperso-
nen en de thema’s en gaat ver-
volgens in op de achtergronden 
van het boek. Er wordt ook aan-
dacht besteed aan Harry Mu-
lisch, de schrijver van het boek. 
Welke beweegredenen hebben 
hem tot het schrijven van juist dit 
boek gebracht? 
Na de pauze gaat zij in op vra-
gen uit het publiek en kunnen de 
aanwezigen met elkaar de dis-
cussie aangaan rond het boek. 

Nieuwe prins in Pieperduin
Castricum - Op zondag 9 no-
vember heeft de Pieperduinse 
Carnavalsvereniging de Wind-
trappers een nieuwe prins ge-
kozen. Er waren dit jaar meerde-
re kandidaten. Uiteindelijk is na 
een zinderende strijd Peter Zon-
neveld, met slechts een gering 
verschil in stemmen, verkozen 
tot Prins Zonnesteek de eerste 
van Pieperduin. Naast de nieuwe 
prins staat een door de wol ge-

verfde ceremoniemeester. Frans 
Hendriks neemt deze belangrijke 
funtie voor zijn rekening.
Ook werd de jeugdprins, prins 
Robert de eerte, op deze vro-
lijke middag tezamen met zijn 
jeugdraad geïnstalleerd. Het is 
voor het eerst sinds vele jaren 
dat Pieperduin weer een jeugd-
prins in het midden heeft. Ve-
le jaren lang werd de jeugdraad 
geregeerd door een prinses.
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Onderhuidse spanningen 
in Brideshead Revisited
Brideshead Revisited vertelt 
het verhaal van de jonge Char-
les Ryder, die tijdens zijn studie 
in de turbulente jaren twintig de 
charismatische Sebastian ont-
moet. Tussen Charles en Sebas-
tian ontstaat een hechte vriend-
schap. Sebastian maakt onder-
deel uit van de Engelse aris-
tocratie en Charles laat zich al 
snel verleiden tot deze rijke we-
reld vol pracht en praal. Gechar-
meerd door deze omgeving en 

verblind door Sebastians mooie 
zus Julia, raakt hij steeds nauwer 
betrokken bij hun stormachtige 
familieperikelen. 
Door het meeslepende verhaal 
vol onderhuidse spanning en de 
tot in perfectie doorgevoerde stijl 
was Brideshead Revisited als tv-
serie in jaren 80 een doorslaand 
succes. De oorspronkelijke ro-
man van Evelyn Waugh wordt 
wereldwijd beschouwd als een 
klassieker. 

In De Serre is weer open
Castricum - Liefhebbers van 
antiek en brocante, serviesgoed, 
glaswerk, bestek, linnengoed enf 
wie op zoek is naar een sinter-
klaas- of kerstcadeau kan te-
recht in De Serre om vrijblijvend 

Alles draait om vinyl 
tijdens feest bij Borst  
Bakkum - Op zaterdag 22 no-
vember wordt in de zaal van Ho-
tel Borst een groot feest georga-
niseerd voor muziekliefhebber, 
van jong tot oud. Het publiek be-
paalt de muziek door drie single-
tjes mee te nemen uit vroegere 
jaren. De dj’s mixen het aanbod 
tot een swingend geheel.
Wilson Picket of Aretha Fran-
klin, Bob Marley of Rolling Sto-
nes; alles komt aan bod tijdens 
deze avond die als naam ‘Single-
top-3-Evening’ meekreeg. Mu-
ziek uit eind jaren ’60, ‘70 én ‘80 
spelen die avond de hoofdrol. 
Organisators zijn Jos Zonneveld, 
in het verleden bekend als dj Jo-
seph Sunfield, en Bert de Graaf. 
“We waren laatst op een feest-
je waarbij soul op vinyl werd ge-

draaid en dat bracht zo’n goed 
sfeertje”, vertelt Bert. “Zo kwa-
men Jos en ik op het idee.” Ver-
wacht wordt dat vooral mensen 
van rond de 50 jaar het feest be-
zoeken, maar iedereen is wel-
kom. “Voor de vroegere bezoe-
kers van De Oude Schimmel, 
Tap-In en Bowlingbar zal het een 
feest van herkenning zijn, net zo-
als de Bakkummer kermis dat al-
tijd is.” Wie zijn lievelingsnummer 
alleen op lp heeft staan, kan die 
ook meenemen en voor de uit-
zondering staat een cd-speler 
klaar. Het is ook mogelijk nu al-
vast nummers aan te vragen via 
berts2wielers@hotmail.com of 
josephsunfield@hetnet.nl. Het 
feest begint om 21.00 uur, de en-
tree is 5,00 euro, inclusief con-
sumptiebon. 

Jos Zonneveld toen hij nog be-
kend stond als Joseph Sunfield. 

Bert de Graaf, die samen met Jos 
Zonneveld het feest organiseert.

Sculptuur in ‘t Dierenduintje
Castricum - Waar hij de tijd 
vandaan haalt is een raadsel. 
Fred Bakker, initiatiefnemer van 
kinderboerderij ’t Dierenduin-
tje heeft, naast zijn dagelijkse 
werk, het verzorgen van de 65 
dieren en het onderhouden van 
het prachtige parkje een nieuwe 
hobby ontdekt. Hij maakt sculp-
turen van onbehandeld gelast 
plaatstaal. De eerste van een se-
rie van drie is gereed en te be-
wonderen in de weide van de 
kinderboerderij. “Ik kwam op het 
idee in Frankrijk waar ik ook zo-
iets zag staan. Deze heb ik een 

hark meegegeven. De volgen-
de wil ik achter een ploeg neer-
zetten en de derde wordt een 
vrouw”, aldus Fred. “Tenminste, 
dat hoop ik. Een vrouw maken 
van dit materiaal is weer wat las-
tiger.” 

Gedurende de wintermaanden 
in ’t Dierenduintje elke zaterdag 
geopend van 10.00 tot 15.00 uur, 
maar ook vanaf de weg is het 
beeld te zien. Kinderboerderij ‘t 
Dierenduintje is te vinden aan de 
Duinenboschweg 1a, 150 meter 
ten noorden van het NS-station. 

een kijkje te nemen. De Serre is 
geopend op vrijdag 14, zaterdag 
15, zondag 16 november en vrij-
dag 28, zaterdag 29, zondag 30 
november. De openingstijden 
zijn van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
De Serre is te vinden op de Geel-
vinckstraat 6 (achterom) in Cas-
tricum.

Programma 13 nov t/m 19 nov 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag & dinsdag 20.00 uur
“Brideshead Revisited”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“Quantum of Solace”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag, maandag & 
woensdag 20.00 uur 
“Bride Flight”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

“Het Huis Anubis”
woensdag 14.00 uur 
“Madagascar 2”

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
“Radeloos”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en het Geheim 

van het Grote Boek” 

Madagascar 2 
in première
De leeuw Alex, de zebra Marty, 
de giraffe Melman en het nijl-
paar Gloria uit de dierentuin van 
New York zijn beland op het ei-
land Madagascar. Ze vatten het 
plan op om terug te gaan naar 
Amerika, maar de reis verloopt 
iets anders dan ze verwachten. 
Ze stranden in de jungle van 
Afrika, waar Alex de leeuw de 
rest van zijn familie ontmoet. De 
communicatie gaat niet bepaald 
soepel. Madagascar 2 is woens-
dag te zien om 14.00 uur in de 
Corso.

Castricum - De gemeente Cas-
tricum ontwikkelt samen met 
de kernpartners een Centrum 
voor Jeugd en Gezin Castricum 
(CJG). Bij het CJG kan men te-
recht voor onder meer verlos-
kunde en jeugdgezondheidszorg 
en informatie, ondersteuning en 
begeleiding rond opvoeden en 
opgroeien. De kernpartners zijn 
Evean Jeugdgezondheidszorg, 
GGD Hollands Noorden, Jeugd-
gezondheidszorg Kennemer-
land, Algemeen Maatschappe-

lijk Werk Midden Kennemerland, 
Bureau Jeugdzorg en Verlos-
kundigen Praktijk Castricum. De 
kernpartners spraken op woens-
dag 12 november de intentie uit 
om gezamenlijk aan deze ont-
wikkeling te werken. 
Dat deden zij door onderteke-
ning van de intentieverklaring. 
Naast de kernpartners zullen er 
nog een groot aantal andere or-
ganisaties betrokken worden bij 
de ontwikkeling van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin Castricum. 

Centrum voor Jeugd en 
Gezin voor Castricummers
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Sint Nicolaas komt dit jaar 
per boot weer naar Limmen!
Limmen - Sint Nicolaas komt 
met vele Pieten op zondag 16 
november naar Limmen. Met zijn 
ongeduldig trappelende Pieten 
komt hij per boot om circa 14.00 
uur aan op het Stet. 
Hier haalt Peter Dekker samen 
met de burgemeester mevrouw 
Emmens-Knol de Sint binnen en 
spreekt hem toe. Daarna start de 
optocht door het dorp, voorafge-

gaan door de drumband en har-
monie, die weer voor muziek en 
Sinterklaasliedjes zorgen. 
De route is: vanaf het Stet, Ach-
terweg, Dampegheestlaan, Dus-
seldorperweg, Enterij, Mid-
denweg (noordelijke richting), 
Nachtorchis, Rietorchis, Zon-
nedauw, Dusseldorperweg. In 
het park van de Enterij vindt tij-
dens deze optocht een Pieten-

act plaats. Het is extra feestelijk 
wanneer de mensen langs deze 
route de vlag uithangen ter ere 
van de Sint. 
Na zijn rondrit komt de Sint met 
zijn Pieten om circa 15.30 uur bij 
de kerk aan, alwaar pastor Ol-
ling de Sint en zijn Pieten offici-
eel verwelkomen. 
Voor een veilig binnenkomen 
van de kinderen wordt er voor-
al gevraagd niet te dringen bij 
het naar binnen gaan. De ou-
ders worden vriendelijk, doch 
dringend, verzocht in de zijbeu-
ken plaats te nemen, zodat al-
leen kinderen plaatsnemen in 
de banken van het ‘Kinderland’. 
Pastor Olling ontvangt samen 
met Peter Dekker, Sint Nicolaas 
en het kinderkoor onder leiding 
van Mia Ploegaert, geeft de aan-
zet tot het zingen van vele vrolij-
ke Sinterklaas liedjes. 
Rond 16.30 uur besluiten Sint en 
Pieten hun bezoek. De intocht 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage van 
de Limmen Ondernemers Ver-
eniging (LOV) en de Ontwikke-
lings Groep Limmen (OGL). Wie 
deze intocht ook wil steunen kan 
een bijdrage doen achter in de 
kerk. Voor meer informatie, tel. 
072–5053686.

Muzikaal onthaal Sint Nicolaas op het Kooiplein
Castricum - Sinterklaas komt 
zondag 16 november in Cas-
tricum aan. Om 13.15 uur start 
op het Kooiplein het program-
ma met een optreden van kin-
derkoor Mucicstar. Samen met 
muziekvereniging Emergo en De 
Windjammers zingen en spelen 
zij Sinterklaasliedjes. Een paar 
Zwarte Pieten zijn alvast vooruit 
gegaan om de kinderen te ver-
rassen. Om 13.45 uur komt Sin-

terklaas aan op het Kooiplein, 
waarna de optocht om 14.00 uur 
van start gaat. 
De route van de optocht is: Kooi-
plein, Oranjelaan, Willem de 
Zwijgerlaan, Juliana van Stol-
bergstraat, Dorpsstraat, Burg.
Mooijstraat, Geelvinckstraat, Per-
néstraat, de Brink. Op de Brink 
zijn al een aantal Pieten bezig de 
stemming er in te brengen. 
Om ongeveer 15.00 uur ontvangt 

Sint Nicolaas en Zwarte Piet 
stomen op naar Akersloot
Akersloot – Een dag na de lan-
delijke aankomst brengt Sint Ni-
colaas een bezoek aan Akersloot. 
Zondag 16 november vaart hij 
samen met zijn Pieten om on-
geveer 12.00 uur jachthaven 
A.R.Z.V. binnenvaren. 
De Ondernemers Vereniging 
Akersloot (OVA) prijst zich weer 
gelukkig met de komst van de 
Sint. Het jaarlijks terugkerende 
evenement is het paradepaard-
je van de OVA.  
Na aankomst in de haven van 
de A.R.Z.V., waar dit jaar een dj 
de komst van de boot zal opluis-
teren zal Sint Nicolaas een kor-
te rijtoer houden door Akersloot 
in een open koets. Hierna be-
geeft hij zich naar de r.k. kerk 
van Akersloot. In de kerk wordt 
de toegestroomde menigte al-
vast vermaakt door een muzikaal 
duo en het kinderkoor de Meer-
zangertjes. Na een kwartier de 
stemmen te hebben losgemaakt, 

zal Sint Nicolaas zijn intrede ma-
ken in de kerk, alwaar hij de toe-
gestroomde kinderen zal toe-
spreken. Burgemeester Em-
mens-Knol en Pastor Henk Hu-
depohl zullen de Sint in Akersloot 
komen begroeten. Alle kinderen 
die een tekening of ander werk-
stukje voor de Sint gemaakt heb-
ben, kunnen deze, voorzien van 
naam en adres, aan de Pieten 
overhandigen tijdens de intocht. 
Net als andere jaren worden er 
veel mensen verwacht die de 
Sint willen inhalen. Wegens het 
succes van de stewards voor-
gaande jaren, worden zij ook dit 
jaar ingezet om het feest in goe-
de banen te leiden en de veilig-
heid van de aanwezigen te waar-
borgen. 
Ook wordt er een beroep gedaan 
op de ouders die aanwezig zijn. 
Zij worden gevraagd om er ook 
op toe te zien dat de gangpaden 
begaanbaar blijven.

Sinterklaascadeautjes bij de Wereldwinkel
Castricum - De Wereldwinkel is 
klaar voor een bezoek van Sint 
Nicolaas met haar producten 
voor de feestdagen. 
Chocoladeletters mogen natuur-
lijk niet ontbreken. Ook niet bij 
de Wereldwinkel. Daar hebben 
ze letters van Tony’s Chocolone-
ly, een bedrijf met een bijzonder 
verhaal. Dit bedrijf is ontstaan 
vanuit onvrede over kindslaver-
nij in de cacao-industrie. Veel 
producenten reageerden niet 
op de oproep om ‘slaafvrije’ re-
pen te maken. Daarom besloot 

de oprichter van Tony’s Chocolo-
nely zelf eerlijke chocola te ma-
ken, en met succes. De cacao is 
afkomstig van coöperaties aan-
gesloten bij Max Havelaar. Het 
merendeel komt uit Ghana en 
Ivoorkust, maar ook uit de Do-
minicaanse republiek. De cho-
cola wordt gemaakt van een mix 
van bonen. De smaak kan hier-
door per oogst verschillen. Geen 
reep is dus hetzelfde! 
Naast chocola zijn er ook spe-
culaaspoppen te krijgen. Of een 
adventkalender met plaatjes er-

Sinterklaasactie voor Bethania in Cluj
Castricum - Gedurende vele ja-
ren wordt er op en rond 5 de-
cember vanuit de protestantse 
gemeente Castricum een Sin-
terklaasactie georganiseerd. Een 
grote groep vrijwilligers zet zich 
in om deze actie tot een groot 
succes te maken. Met de Sin-
terklaasactie steunen ze daar-
mee het medisch kinderdag-
verblijf Bethania, in Cluj (Roe-

menië). Vorig jaar heeft de ac-
tie een bedrag van ruim 1100,00 
euro opgebracht. En daar willen 
ze dit jaar weer voor gaan. Zo 
kunnen de kinderen in Bethania 
ook meegenieten van het Sinter-
klaasfeest.
Er zijn weer jongelui bereid ge-
vonden die een onthaal van on-
geveer 20 minuten door de Sint 
en enkele van zijn Pieten kun-

burgemeester Emmens-Knol 
Sinterklaas en spreekt hem toe. 
Als de Pieten klaar zijn met de 
boel op stelten te zetten kun-
nen de kinderen Sinterklaas een 
handje geven en tekeningen en 
verlanglijstjes inleveren. Daarna 
gaat de Sint terug naar zijn hotel 
waar hij tot 5 december zal ver-
blijven. 
Voor meer informatie zie www.
sinterklaascastricum.nl.

nen regelen. Men kan kiezen 
voor zondag 30 november vanaf 
ongeveer 15.00 uur of voor vrij-
dag 5 december vanaf ongeveer 
15.00 uur. Een bezoekje van de 
Sint kost 40,00 euro. 

Men kan zich opgeven, het liefst 
vóór 16 november, bij Mari-
anne Beitler, tel. 0251-652370, 
mbeitler@wanadoo.nl.

op. Elke dag in december mag 
er dan een luikje opengemaakt 
worden om daarachter een lek-
kere verrassing te vinden. 

De feestdagen draaien natuurlijk 
niet alleen om lekkernijen, ook 
om cadeautjes! In de Wereldwin-
kel zijn genoeg cadeauartikelen 
te vinden. Handgemaakt speel-
goed, sieraden, servies, kunst-
voorwerpen en noem maar op. 
Kom gerust even kijken en werp 
dan ook alvast een blik op het 
uitgebreide kerst-assortiment. 

365 dagen Dierenbescherming!

Kalender 2009 ligt klaar
Regio - Wie het werk van de 
Dierenbescherming in eigen 
omgeving wil steunen kan na-
tuurlijk lid worden, maar kan ook 
de Dierenbeschermingskalender 
2009 bestellen. 
Dit jaar ziet de kalender er weer 
erg mooi uit en iedere pagi-
na heeft een fraaie kleurenfoto 
van een uniek dier. Met de ver-
koop van de kalender financiert 
de Dierenbescherming activi-
teiten die direct ten goede ko-
men aan de dieren. De kalen-
der kan onder andere gekocht 
worden bij het Knaagdierencen-
trum in Heiloo. Naast foto’s van 
wilde dieren, boerderijdieren en 

huisdieren biedt de kalender van 
de Dierenbescherming ruim-
te om afspraken en verjaarda-
gen te noteren. De kalender van 
de Dierenbescherming is onder 
dierenvrienden al sinds 1900 een 
begrip en vormt een onmisba-
re bron van inkomsten. Hiermee 
kan de Dierenbescherming Alk-
maar onder meer extra geld be-
schikbaar stellen voor de dage-
lijkse verzorging van de dieren 
die in de opvangcentra opgevan-
gen worden. 
De kalender kan in Castricum bij 
Dierenkliniek Geesterduin en bij 
de Bruna in Heiloo gekocht wor-
den.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482.

Gevonden en
vermiste dieren

Vermist:
Dr. Benderslaan: forse donker-
cyperse gecastreerde kater, kor-
te staart, Pipo.

Gevonden: 
Grutto: cypers katertje, lichte 
kin, ca. 6 maanden. Stationsweg, 
donkercyperse kater, gecastreer-
de, zwarte streep over rug, goud-
gele ogen, ca. 5 jr. Camping Bak-
kum: zwarte kater, gec., witte bef, 
kin, buik en poten, 1 à 2 jr.
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SinterklaaS heeft er zin in.....!!
Even leek het erop dat hij door de beurscrisis niet kon komen,
maar gelukkig is Sint ook dit jaar weer van de partij.....

taai-taai popjeS
de hele week 2 stuks € 2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:

SchoenSlof met bavarois
leuk opgemaakt ! van  9,50 voor € 8, 50 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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** www.bakkerijputter.nl **

Subsidie ‘Het Kooghuis’ hard nodig

Jaarboek Oud Uitgeest 2008 
presentatie in gemeentehuis

Uitgeest - Het was de voorzit-
ter van de historische vereniging 
Oud Uitgeest, Arthur Groen, die 
donderdag in het gemeentehuis 
met trots het eerste exemplaar 
van het twaalfde jaarboek aan de 
wethouder van cultuur, Arnold 
Sely overhandigde. De vereni-
ging legt niet alleen historische 
feiten vast, maar strijdt ook voor 
behoud van historische panden. 
Zo had men restauratiesubsidie 
aangevraagd bij het Rijk voor de 
historische boerderij ‘Het Koog-
huis’, hetgeen om onvoorstelba-
re reden werd geweigerd. 

Direct na weigering van de res-
tauratiesubsidie is opnieuw een 
aanvraag richting het Rijk ge-
gaan om alsnog subsidie te ver-
krijgen. In het jaarboek laat de 
schrijfster van het verhaal ‘De 
Terra’s van het Kooghuis’, Joke 
Terra blijken, dat zij zich grote 
zorgen maakt over de toekomst 
van ‘Het Kooghuis’. De boerderij 

aan de Koogdijk, die al jaren de 
status van Rijksmonument heeft, 
is tot een bouwval geworden en 
moet nodig worden gerestau-
reerd. Het uitblijven van de be-
nodigde subsidiegelden van het 
Rijk is voor haar een onbegrijpe-
lijke zaak. 
Arthur Groen: “Ik denk, dat wij 
met dit jaarboek, de Hutgheest 
genoemd er ook nu weer in 
zijn geslaagd een aantal onder-
werpen te presenteren, die een 
breed publiek zal interesseren.” 
Wie houdt van geschiedenis kan 
zijn of haar hart ophalen. In het 
jaarboek staan behalve het ver-
haal over de Terra’s nog twee 
historische verhalen. 
Zo schreef Klaas Boer een ver-
haal over de Joodse familie Nol 
in Uitgeest en schreef Andries 
de Jong een verhaal over Uit-
geester dienstplichtige militai-
ren, die zestig jaar geleden naar 
Nederlands-Indië werden uitge-
zonden om de orde en vrede te 

herstellen (1946-1950). Je hoeft 
slechts een beetje inlevingsver-
mogen te hebben om te begrij-
pen hoe veel tijd en inspanning 
de research van deze drie schrij-
vers heeft gekost. Mooi dan, dat 
het door hen voor het nageslacht 
is vastgelegd. 
Net als in voorgaande jaren vind 
je in het jaarboek eveneens een 
kroniek met daarin al het nieuws 
van het afgelopen jaar 2007. Pen-
ningmeester Greetje Plaisier: “Wij 
hebben nu 350 donateurs en dat 
is veel te weinig. In andere dor-
pen is dat wel anders. Wij zou-
den er dolgraag meer hebben. 
Het lidmaatschap kost slechts 15 
euro per jaar en daar krijgen de 
mensen veel voor terug.” 
 
Tegelijk met de presentatie van 
het jaarboek werd er een exposi-
tie geopend van de schilder Wim 
de Goede. In het gemeentehuis 
kan men zijn werken nog tot en 
met de nieuwjaarsborrel bewon-
deren. De schilder is met name 
bekend door zijn tekeningen in 
de monumentengids (Wijk aan 
Zee tot en met Schoorl), waar-
voor hij tal van historische plek-
jes vastlegde. 
In de Uitgeester expositie zie je 
zo’n 22 historische plekjes, zoals 
onder meer de Westergeest, de 
Noorddijk, de Meldijk, de Lange 
buurt, enzovoort. Behalve pen-
tekeningen zijn er ook penteke-
ningen gemengd met aquarel, 
aquarellen en twee olieverfschil-
derijen. De Goede werkt met 
Oost-Indische inkt, Chinese inkt 
en bister. Op het coverblad van 
de Hutgheest staat een tekening 
van de boerderij De Koog, zoals 
die er in de zeventiende eeuw 
uitzag. Wim: “Uitgeest kan trots 
zijn op het feit, dat men histori-
sche panden koestert. Er is tot 
nog toe veel bewaard gebleven.” 
(Marga Wiersma).

Met trots presenteert de voorzitter van de historische vereniging Oud 
Uitgeest, Arthur Groen de twaalfde Hutgheest. Rechts van hem de 
penningmeester Greetje Plaisier.  

Winterkermis Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag 15 novem-
ber is de aftrap van de winter-
kermis Uitgeest met de band 
‘Fetherlite’. Fetherlite speelt dan 
voor de vijfde keer tijdens de 
winterkermis in live café de Bal-
ken. Dit jaarlijkse evenement is 
enorm populair bij de mensen, 
omdat het dan weer tijd is voor 
een soort reünie in de Balken. 
De band is opgericht in 1991 en 
heeft al in heel Nederland ge-
speeld. Op dit moment doen ze 
het rustig aan en spelen alleen 
nog met de top 100 allertijden 
en tijdens de Winterkermis in de 
Balken. 
De band bestaat uit zes leden, 
die er voor zorgen dat het dak 
er af gaat tijdens hun optreden. 

De band speelt vooral rocknum-
mers. Hun repertoire bestaat on-
der andere uit: Queen, Metal-
lica, Deep Purple, Kane, Status 
Quo, AC/DC en nog vele ande-
re toppers. Fetherlite bestaat uit 
Bart Cornelisse zang, Fred Baar-
en drum, Joep Cornelisse solo-
gitaar, Kick Tuijn slaggitaar, Gui-
do Havelaar bas en Steven Kol-
ster toetsen. 
Zondag 16 november is het Hol-
lands Glorie in de Balken met Er-
win de Wit en Rocky. Deze mid-
dag en avond staan in het te-
ken van het Nederlandse lied. Zij 
brengen muziek van Jan Smit, 
Wolter Kroes, Peter Beense, Nick 
en Simon en Frans Duits ten ge-
hore.

Rocky.

Gio & Valerio bij BigDik
Uitgeest - Vrijdag 14 novem-
ber zal ‘Gio’ de BigDik Award in 
ontvangst nemen en zijn nieu-
we TMF clip ‘Je hebt me’ tonen. 
De presentatie is in handen van 
Valerio, die bekend is van TMF. 
Het bijzondere van deze award is 
dat Gio een levend biggetje ont-
vangt, ofwel Big Dik.

Gio is momenteel bij het gro-
te publiek voornamelijk bekend 
van zijn samenwerkingen met 
andere artiesten. “Wij zien ech-
ter al veel langer dat het animo 
bij de shows van Gio veel hoger 
ligt dan bij de anderen. Bij onze 
award gaat het niet om de knap-
ste, best geklede artiest of wie 

de meeste platen heeft verkocht, 
maar om de artiest die de leuk-
ste sfeer creëert tijdens feesten 
en het beste gevoel overbrengt 
bij de jeugd. Gio is een terech-
te nummer een!,” aldus organi-
sator BigDik.

Het idee van een echt bigge-
tje als award is ontstaan na een 
grote brand bij een plaatselijke 
kinderboerderij in Heemskerk, 
waarbij jammerlijk alle dieren 
omkwamen. Het echte bigge-
tje wordt na het feest gedoneerd 
aan de kinderboerderij. Zij wil-
len hiermee laten zien dat men 
zowel voor mens en dier respect 
moet tonen. 

Als special zal BigDik onder de 
eerste verkochte 500 tickets, vijf-
tien meet & greets verloten.
Wie mee wil spelen bij deze 
nieuwe videoclip, de White edi-
tion release party, moet er snel 
bij zijn. Men moet wel in het wit 
komen.
Op deze avond zijn er danseres-
sen, een mc’r, dj E1 en nog vele 
Xtra’s. Kaarten à 10,00/12,50 eu-
ro zijn verkrijgbaar bij www.big-
dik.nl of bij de Primera winkels 
en indien nog voorradig aan de 
deur. 
De deuren van Bobs gaan om 
21.00 uur open. De toegangs-
leeftijd is veertien tot en met 
twintig jaar.

Def Rhymz vs dj Kicken in Bobs

Uitgeest - Zaterdag 15 novem-
ber staat Def Rhymz op het pro-
gramma voor een optreden in 
Bobs Uitgeest. Deze ‘funny & 

funky’ rapper uit Rotterdam brak 
door met de hit ‘Doekoe’. Ook 
stond Def Rhymz hoog geno-
teerd in de hitparades met de 
single ‘Schudden (met die bil-
len)’. Def Rhymz is weer hele-
maal terug van weggeweest en 
zal zowel zijn oude als nieuwe 
hits ten gehore brengen. 
Dj Kicken zorgt voor de finishing 
touch met een keur aan beats 
die op het stappubliek afgevuurd 
zullen worden.
De deuren van Bobs gaan om 
23:00 uur open en de entree is 
10,00 euro. Voor 24.00 uur of met 
membercard is de entree 6,00 
euro.



pagina 10 12 november 2008

Nieuw
Motorreizen bij DICX 
auto- & motorrijschool
Uitgeest - Bij DICX auto- & mo-
torrijschool krijgen motorrijders 
in 2009 de kans om letterlijk 
en figuurlijk de grenzen te ver-
leggen. Buiten de jaarlijks door 
DICX rijschool georganiseer-
de ‘Geslaagdentour’, welke ex-
clusief voor de door DICX opge-
leide motorrijders wordt georga-
niseerd, worden er het komen-
de jaar door DICX twee meer-
daagse motorreizen georgani-
seerd naar het buitenland, te we-
ten Duitsland en Frankrijk. Hier-
bij worden de deelnemers onder 
begeleiding van een ervaren mo-
torrij-instructeur de fijne kneep-
jes van het rijden in bergachtige 
gebieden bijgebracht en krijgen 
zij de kans hun vaardigheden te 
vergroten. Waarbij het plezier in 
het motorrijden niet uit het oog 
verloren wordt. 
Om zowel voor de beginnende 
als ervaren motorrijders het ni-
veau acceptabel te houden, is er 
gekozen voor twee tochten, met 
elk een verschillend niveau. De 
eerste tocht, welke vier dagen 
duurt, zal worden georganiseerd 
van 25 tot en met 28 april en zal 
gaan naar de Eifel en Ardennen. 
Deze tocht is zeer geschikt voor 
de motorrijders die nog niet zo-
veel ervaring hebben met het rij-
den in bergachtig gebied, maar 
is desondanks ook een zeer leu-
ke trip voor de meer ervaren mo-
torreiziger. 
De tweede tocht, welke zeven 
dagen in beslag zal nemen en 
zal worden georganiseerd van 
4 tot en met 11 september (da-
tum onder voorbehoud), voert 

naar de Franse Alpen en zal via 
een flink aantal ‘Cols’ (bergpas-
sen) gaan, die onder andere be-
kend zijn van de Tour de France. 
Deze ‘Cols’ met hun stevige be-
klimmingen en afdalingen, de 
vele haarspeldbochten en vaak 
adembenemende vergezichten 
en schitterende natuur zijn uiter-
mate geschikt voor de wat meer 
ervaren motorrijders. Of motor-
rijders die hun grenzen wat meer 
willen verleggen en meer erva-
ring op willen doen. Door een 
zorgvuldige planning van het da-
gelijks aantal af te leggen kilo-
meters, en de mogelijkheid om 
halverwege de reis te kiezen 
voor een rustdag of kortere rit, 
is DICX  er toch in geslaagd het 
toeristische karakter van de reis 
te behouden. Bij de eerste reis is 
er gekozen voor een vaste over-
nachtingplaats, waar dagelijks 
van zal worden vertrokken. 
Bij de tweede reis naar Frank-
rijk is gekozen voor verschillen-
de hotels waar zal worden over-
nacht. Dit vanwege het grote-
re gebied wat zal worden door-
kruist. Om veel (saaie) snelweg 
kilometers te voorkomen en tijd 
te besparen, is er bij de tweede 
reis naar Frankrijk voor gekozen 
om een groot deel van de heen-
reis af te leggen per autoslaap-
trein, waardoor de deelnemers ’s 
ochtends op te tweede dag van 
de reis uitgerust vanuit het zui-
den van Frankrijk aan de reis 
kunnen beginnen. Geïnteres-
seerden kunnen voor meer in-
formatie een e-mail sturen naar 
info@dicxrijschool.nl

Ophalen van gebruikte kleding
Uitgeest - Gebruikte kleding, 
gordijnen, beddengoed, schoei-
sel en ander textiel kan men in 
bezorgde plastic zak of meerdere 
zakken op vrijdag 5 december ui-
terlijk om 9.00 uur aan de stoep-
rand klaarzetten. De vrachtau-
to van de stichting Sociaal Me-
dische/Hulpverlening aan Oost-
Europa (Stichting S.M.H.O.) haalt 
de zakken dezelfde dag nog op. 
Bewoners van een woonerf  kun-
nen de zakken op de algemene 
huisvuil–verzamelpunten depo-
neren. Een week voor de inzame-
ling ontvangt men een envelop 
met daarin de plastic zak. Op de 
envelop staat de juiste inzamel-
datum. De Stichting S.M.H.O. on-
dersteunt materieel en financieel 

kleinschalige projecten in medi-
sche en sociale instellingen in 
Oost-Europa. Stichting S.M.H.O. 
is aangesloten bij het Samen-
werkingsverband Kleding inza-
melende Instellingen (S.V.K.I.). 
Voor het inzamelen van de kle-
ding verleende de gemeente ver-
gunning. De Stichting S.M.H.O. 
is afhankelijk van de giften van 
de Nederlandse bevolking. Met 
deze hulp realiseert zij de navol-
gende projecten zoals: het leve-
ren van apparatuur, medicamen-
ten, patiëntenvervoer en inrich-
ten/renoveren van ziekenhuizen 
en sociale instellingen, alsmede 
het financieren van drinkwater-
projecten in onder andere Roe-
menië en Polen.

Optreden Jeroen van der 
Boom en friends in Bobs

Uitgeest - Op 21 november ver-
zorgt Jeroen van der Boom sa-
men met een aantal bevrien-
de zangtalenten een optreden  
tijdens een avondvullend pro-
gramma in Bobs Uitgeest.

De single ‘Jij bent zo’ heeft ge-
zorgd voor de grote doorbraak 
van Jeroen in Nederland. Na 
enkele weken stond Jeroen op 
nummer een in de drie belang-
rijkste charts van Nederland. Hij 
was gedurende een periode van 
meer dan tien weken in de top 
drie terug te vinden en bivak-
keerde meer dan twintig weken 
in de hitparades. Terwijl ‘Jij bent 
zo’ heel langzaam afdaalde in de 
hitparades, lag de tweede single 
al in de winkels. ‘Eén wereld’ is 
de opvolger van de hitsingle en 
stond ook in de top tien van de 
Nederlandse hitlijsten.
De zaal gaat open op 21:00 uur 
en het feest duurt tot 03:00 uur. 
Kaarten à 15,00 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij de 
receptie van Bob’s Party Pala-
ce. Ook kan men online tickets 
bestellen. Kaarten aan de zaal 
kosten 20,00 euro. De minimum 
leeftijd is zestien jaar.

Ball du Masque met 
dj Jurgen & Bo Bellow 
Uitgeest - Zaterdag 15 novem-
ber vindt Ball du Masque plaats 
in Club Planet in Uitgeest. Een 
spectaculair gemaskerd feest, 
waarbij alle bezoekers die met 
een masker komen gratis entree 
krijgen.
Dj Jurgen (bekend van zijn top 
10 hits ‘Better of alone’ en ‘Hi-
gher & Higher’) en dj Bo Bel-
low staan achter de draaitafels 
deze avond. Vanuit een verras-
send decor sturen zij de beats de 
dansvloer op.
De beide dj’s zullen (latin)house, 

club, groove en electro draaien.
Club Planet aan de Westerwerf 
in Uitgeest organiseert wekelijks 
trendy feesten voor publiek van 
achttien jaar en ouder. 

Informatieavond kind en geloof
 Uitgeest - ‘Wat vier je met Kerst, 
of Pasen?’ ‘Hoe vertel je een kind 
over de verschillende religies in 
Nederland?’ Om jonge ouders te 
helpen bij deze vragen organi-
seert de protestantse gemeente 
Uitgeest/Akersloot op maandag 
17 november een informatie- en 
ontmoetingsavond voor ouders. 
Samen met een aantal ouders uit 
de gemeente organiseert men 
deze avond: om mensen van de 
eigen leeftijd te ontmoeten; om 

samen te spreken over het the-
ma: ‘Hoe breng je kinderen groot 
in deze wereld; wat wil je ze 
meegeven? Wat is de rol van ge-
loof hierbij? Wat zijn goede infor-
matiebronnen?’ 

Locatie: Jeugdhuis, Castricum-
merweg 6, naast de kerk in Uit-
geest. De informatieavond be-
gint om 20.00 uur. Voor meer 
inlichtingen en opgave: Marrie 
Kroon, tel. 0251-313066.

Presentatie van 
popcursussen 
Muziekschool
Heemskerk - Zaterdag 15 no-
vember vindt de eerste popcur-
suspresentatie van dit cursusjaar 
plaats op het vertrouwde poppo-
dium van de Nozem. De produc-
tie en organisatie van deze avond 
liggen in handen van de muziek-
school Heemskerk. De bands 
zijn de afgelopen maanden ge-
coacht door de docent Hans Chi-
alastri en zijn begeleiders. 
De volgende vijf gloednieuwe-
bands zullen het podium van De 
Nozem betreden: Mitch & the 
chicks, Geen haar beter, Very 
Foiscinating, De Zeshoek Vijf en  
Belaggeluk. 

In de week van 17 november 
starten de nieuwe cursussen. 
Locatie: De Nozem en de Non, A. 
Verherentstraat 1 te Heemskerk
Start: 21.30 uur. Entree: 2,00 eu-
ro aan de zaal en geen voor-
verkoop. Informatie: Muziek-
school Heemskerk, tel.: 0251-
257999/991.

Very Foiscinating.

Millhouse report
Uitgeest - Vanaf nu ook welke 
woensdag inloop! De Disco Flitzz 
is voortaan op elke eerste zater-
dag van de maand. 
Woensdag 12 november: Chill-
time! 15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 
jaar. Toegang gratis.
Woensdag 12 november: Laat-
ste Breakdance les (Kijkavond!), 
19:30 – 20:30 uur. Laatste break-
danceles. Deze laatste les is een 
kijkavond voor mensen die graag 
willen weten wat de deelnemers 
geleerd hebben.
Vrijdag 14 november: Chilltime, 
15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 jaar.
Toegang gratis.
Vrijdag 14 november: Mo-
vie Night (film kijken op groot 
scherm met topgeluid), 20:00 – 
22:30 uur, vanaf 11 jaar. Toegang 
gratis.
Zaterdag 15 november: Work-
shop glaswerk decoreren, 10:00 
– 13:00 uur, vanaf 7 jaar. Voor-
af aanmelden op millhouse.jong-
uitgeest.nl.
Dinsdag 18 november: Chilltime, 
15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 jaar. 
Toegang gratis.
Woensdag 19 november: Chill-
time, 15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 
jaar. Toegang gratis.
Vrijdag 21 november: Chilltime, 
15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 jaar.
Toegang gratis.
Mill House is te vinden aan de 
Molenwerf 6 in Uitgeest.

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433
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Late herfst in het Heilooër Bos
Heiloo - Zoals elke derde zon-
dag van de maand, organiseert 
het IVN, Vereniging voor Na-
tuur- en Milieueducatie, ook op 
zondag 16 november een na-
tuurwandeling in het Heiloo-
er Bos. Het afgevallen blad ver-
stopt soms de grote blikvangers 
van de herfst, de paddestoelen. 
Maar de bomen komen wat be-
ter in zicht. Donkere stammen 
tegen een nevelige achtergrond. 
De gids zal aandacht besteden 
aan de schors en nieuwe knop-

pen, bijvoorbeeld van de linde 
en de moerascipres, en aan de 
naaldbomen. Ook let men op de 
vogels die zich laten zien of ho-
ren. Als er veel regen gevallen is, 
zijn laarzen of stevige schoenen 
wel nuttig. Ook deze keer begint 
de wandeling om 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kennemer-
straatweg in Heiloo en duurt de-
ze ongeveer twee uur. Voor na-
dere inlichtingen: IVN-Heiloo@
hccnet.nl of tel. 072-5325110. 
Foto: Paul ten Have.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
28-10-2008: Esmée Johanna 
Gijsberta, dochter van H.P.N. Nij-
man en M. Hoetmer, geboren 
te Alkmaar. 31-10-2008: Guus 
Noud, zoon van B.M.A.. Flan-
tua en M.C.M. Dekker, geboren 
te Castricum. 03-11-2008: Dani-
que, dochter van C.H. Glorie en 
J. Tunteler, geboren te Beverwijk. 
03-11-2008: Devillin, dochter van 
I. Liffmann en R. de Jong, gebo-
ren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
02-11-2008: Finn George, zoon 
van G.O.J. Birringer en C. Dek-
ker, geboren te Zaanstad.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
04-11-2008: Laarhuis, Eddo en 
Koopman, Petri, beiden wonen-
de te Castricum.

Overleden:
Wonende te Akersloot:
30-10-2008: Broersen, Johannes, 
oud 88 jaar, overleden te Heer-
hugowaard, gehuwd met B.J. van 
Lieshout.
Wonende te Castricum:
31-10-2008: Druijven, Wilhelmus 
A., oud 77 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met A.G. Boon.
Wonende te Limmen:
01-11-2008: Schermer, Anna 
M.P., oud 76 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
A.P. Groot.

Start cursussen Plusactiviteiten
Castricum - In november star-
ten bij Plusactiviteiten in het 
Bonhoeffercollege diverse cur-
sussen en workshops. 

Op maandag 17 november en op 
woensdag 19 november starten 
de basiscursussen digitale  foto-
bewerking, vijf lessen van 19.30 
tot 22.00 uur.
Op vrijdag 21 november start de 
cursus computergebruik voor 
senioren, zes lessen van 15.30 
tot 16.45 uur. Deze cursus is spe-
ciaal bedoeld voor mensen die in 
een rustig tempo meer over com-
puters te weten willen komen. 
Op maandag 24 november kan 
men van 19.15 tot 21.15 uur de 

lezing quantummechanica vol-
gen.
Woensdag 26 november wordt 
de lezing hormonale proble-
men: Premenstrueel syndroom 
en overgangsklachten van 19.30 
tot 21.30 uur gegeven.
Op donderdag 20 november 
wordt de workshop kettingen 
maken gegeven van 19.00 tot 
22.00 uur. 
Op donderdag 27 november kan 
men de workshop feestelijk in-
pakken van 19.00 tot 22.00 uur 
volgen.
Voor informatie en inschrijving 
kan men bellen met 0251 – 67 18 
37 of kijken op www.plusactivi-
teiten.nl 

Lezing bijna doodervaringen 
in Bibliotheek Castricum
Castricum - Bob Coppes en 
Marga van Lennep-Kernkamp 
van Stichting Merkawah verzor-
gen op donderdag 27 november, 
op uitnodiging van de bibliotheek 
en Volksuniversiteit Castricum, 
een lezing over bijna dooderva-
ringen. De lezing vindt plaats in 
de bibliotheek, Geesterduinweg 
1 en begint om 20.00 uur. Toe-
gangskaarten zijn voor 6,50 eu-
ro verkrijgbaar bij de bibliotheek, 
boekhandel Laan en de VUcas. 
Vanwege de verwachte grote be-
langstelling voor de lezing is het 
raadzaam om in de voorverkoop 
een toegangskaart te kopen.
Bijna doodervaringen (BDE) zijn 
van alle tijden, maar komen de 
laatste jaren steeds vaker voor, 
met name door geslaagde reani-
matie in levensbedreigende si-
tuaties. De Nederlandse cardio-
loog Pim van Lommel c.s. heeft 
wetenschappelijk onderzoek 
verricht naar BDE bij mensen 
die vanwege een hartstilstand 
klinisch dood zijn geweest. Hij 
heeft aangetoond dat een BDE 
niet afhankelijk is van medische 
of psychologische invloeden. Tij-
dens een BDE kunnen mensen 
waarnemingen doen buiten hun 
lichaam, emoties ervaren en zich 
feiten herinneren. Opvallende 

ervaringen zijn bijvoorbeeld: in 
een flits een terugblik hebben op 
het eigen leven, ontmoeting met 
dierbare overledenen en een al-
omvattende en onvoorwaardelij-
ke liefde. Vaak zeggen mensen 
met een BDE: “Ik ben niet bang 
meer voor de dood; ik heb al een 
stukje van het leven na de dood 
ervaren”. Ook zeggen ze: “Ik ging 
weer terug naar mijn lichaam, 
want ik heb hier op aarde nog 
een taak.” Mensen met een BDE 
worden vaak minder materialis-
tisch en meer geïnteresseerd in 
wezenlijke vragen rond leven en 
dood.
Stichting Merkawah begeleidt 
mensen die een bijna dooderva-
ring hebben gehad. De stichting 
organiseert onder andere lan-
delijke en regionale bijeenkom-
sten waar BDE’rs elkaar kun-
nen ontmoeten. Daarnaast geeft 
de stichting voorlichting over het 
verschijnsel en verricht er on-
derzoek naar. Lezingen worden 
meestal verzorgd door tweetal-
len waarbij één van de sprekers 
ervaringsdeskundige is. Zo ook 
op donderdag 27 november, Bob 
Coppes publiceerde een boek 
over BDE en Marga van Lennep-
Kernkamp belicht het verschijn-
sel vanuit haar eigen ervaringen. 

RKZ start regionale kraam- 
zorg Midden Kennemerland
Beverwijk - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis start met een kraam-
zorgcentrum: Regionale Kraam-
zorg Midden Kennemerland. In 
het centrum wordt samenge-
werkt tussen de gynaecologen 
van het RKZ, regionale verlos-
kundigen, ViVa Zorggroep en de
jeugdgezondheidszorg. Doel: de 
kraamtijd een feestje laten zijn. 
Binnenkort kunnen vrouwen die 
zijn uitgerekend in 2009 en wo-
nen in Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest, Castricum of Velsen 
zich inschrijven voor kraamzorg. 
Op dit moment geldt dit voor ver-
zekerden bij Achmea en OHRA 
en dat zal heel snel gaan uitbrei-
den.
Wat de vrouw wil staat centraal 
in het nieuwe kraamzorgcen-
trum. Zo wordt er nauw samen-
gewerkt door professionals die 
het werkgebied als hun broek-
zak kennen; iets waar veel be-
hoefte aan is. Ook kan de hoe-

veelheid en vorm van de zorg in 
onderling overleg worden afge-
sproken. Tijdens een intakege-
sprek kunnen specifieke wen-
sen worden besproken. Dit kan 
alleen zorg voor moeder en baby 
zijn, maar bijvoorbeeld ook het 
opvangen van een ander kind, 
draaien van een extra was of zor-
gen voor avondeten.
Het is uniek dat kraamzorg vanuit 
een ziekenhuis wordt geregeld. 
Als men in het Rode Kruis Zie-
kenhuis bevalt wordt de kraam-
zorg van daaruit georganiseerd; 
de kraamverzorgende komt dan 
naar het ziekenhuis. 
Opvallend is dat een ruim aan-
tal kraamverzorgenden zich in-
middels heeft gemeld om bij het 
centrum te komen werken, ter-
wijl er op veel plaatsen tekort is 
aan dit personeel.
Het hoofdkantoor van de organi-
satie bevindt zich in het RKZ aan 
de Vondellaan in Beverwijk. 

Hulp bij 
problemen
Castricum - Problemen horen 
bij het dagelijks leven. Iedereen 
krijgt er wel eens mee te maken. 
Soms is het fijn om daar met ie-
mand over te praten. Er zijn bij 
allerlei organisaties beroeps-
krachten die mee willen den-
ken en de situatie in kaart wil-
len brengen. Gedacht kan wor-
den aan een jongeren- of oude-
renwerker, een maatschappelijk 
werker of een sociaal juridisch 
medewerker, et cetera. Zij kun-
nen een luisterend oor bieden, 
praktische zaken, voorzieningen 
en regelingen uitzoeken en sa-
men met hen kan bekeken wor-
den welk (hulp)aanbod zinvol 
kan zijn en welke stappen goed 
zijn om gezet te worden.
Wie gebruik wil maken van het 
bovenstaande of meer wil we-
ten, over wat organisaties zoal te 
bieden hebben, kan contact op-
nemen met het Zorgloket of  het 
Cliënteninformatiepunt (Clip) in 
de buurt. Een afspraak maken 
is niet nodig, men kan zo bin-
nen lopen.
In Limmen is het Zorgloket te 
vinden in het voormalige ge-
meentehuis, Zonnedauw 4. Ge-
opend maandag tot en met don-
derdag van 9.00 – 16.00 uur en 
op vrijdag van 9.00 – 12.30 uur. 
In Castricum is de Clip te vin-
den bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5. Deze 
is op werkdagen geopend van 
9.00 – 12.30 en 13.30-15.30 uur. 
Op vrijdagmiddag is de Stichting 
gesloten. 
In Akersloot kan men op woens-
dagmiddag tussen 14.30 en 
16.30 uur langskomen in de Clip 
in de bibliotheek, Rembrandtsin-
gel 1. 
Men kan ook bellen of e-mailen. 
Het Zorgloket bereikt men op tel. 
0251-661122 of mailadres ge-
meentebestuur@castricum.nl en 
de Clips zijn bereikbaar op tel. 
0251-656562 of mailadres info@
welzijncastricum.nl.

Ledenavond 
van de K.V.G. 
in de Burgerij
Limmen - Woensdag 19 novem-
ber is er weer de ledenavond 
van de K.V.G. in de ‘Burgerij’ 
om 20.00 uur. Columniste mevr. 
Paarlberg-Spaanderman van het 
agrarisch weekblad Oogst houdt 
deze avond een spreekbeurt met 
de titel ‘Flanel’. Ook nieuwe le-
den zijn welkom.

Goede opbrengst 
Alzheimercollecte
Castricum - De opbrengst van 
de Alzheimercollecte die in de 
week van 3 tot 8 november is 
gehouden is voor Castricum 
6.321.19 euro en voor Bakkum 
1.068.49 euro. 

Rollatordag in ‘de Boogaert’
Castricum - Op dinsdag 
18 november organiseert 
Viva!Zorggroep, in verzorgings-
huis ‘de Boogaert’, De Boogaert 
20 in Castricum een rollatordag. 
Van dit aanbod kunnen de be-
woners van de Boogaert en in-
woners van Castricum kosteloos 
gebruik maken. De doelstelling 
van een rollatordag is het ver-
hogen van de veiligheid van rol-
latorgebruikers, waardoor onge-
lukken en overbelasting minder 
voorkomen.
De rollatordag start met een rol-

latorshow van 10.00 tot 11.00 
uur. Deze show toont de kwali-
tatief goede rollators met keur-
merk. De voordelen en techni-
sche mogelijkheden worden ge-
demonstreerd. Tevens wordt in-
formatie over aanschaf, vergoe-
ding en onderhoud gegeven.
Na de show is er een rollator-
spreekuur van 11.00-16.00 uur. 
Tijdens het spreekuur zorgen 
technici voor een keuring. Ter 
plekke worden eenvoudige re-
paraties en aanpassingen ver-
richt.
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Gemeentebegroting hevelt
geld over van arm naar Rijk
Donderdag 6 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2009 
vastgesteld.  GroenLinks heeft als enige tegengestemd. Waarom? 
Wethouder Hommes van Financiën (PvdA) had trots als grootste wa-
penfeit gepresenteerd dat hij geld van het Rijk en winst van Eneco had 
ingezet om de OZB te matigen. Dat geld van het Rijk is door álle be-
lastingbetalers opgebracht. En de winst van Eneco door álle klanten van 
Eneco (die dus best wat minder voor hun gas en/of electra hadden kun-
nen betalen). Dat gaat dus nu, door matiging van de OZB, bijna allemaal 
naar de huiseigenaren in de gemeente, en vooral naar de eigenaren van 
de duurste huizen. Huurders betalen immers geen OZB meer. 
Dit vinden wij geen eerlijke verdeling. De gemeente als een soort omge-
keerde Robin Hood: geld overhevelen van arm naar rijk. Daarom hebben 
we voorgesteld dat geld te gebruiken om de tarieven voor vuilophaal en 
het riool te matigen: iets waar álle bewoners van zouden profiteren. 
Ook vroeger legde de gemeente op deze tarieven toe, maar de laatste 
jaren moet het per se kostendekkend zijn. Daarbij worden ook forse 
bijdragen aan de reserves tot die kosten gerekend. Zo betaalt u dit jaar 
25% van uw rioolrecht voor een groei van de reserve met eveneens 25% 
in één jaar! B
eetje overdreven, vinden wij. Volgens onze voorstellen zouden alle huur-
ders en alle eigenaren van huizen tot gemiddeld een kleine viereneen-
halve ton erop vooruit zijn gegaan. Eigenaren van een huis van een mil-
joen zou het ruim drie tientjes per jaar meer gekost hebben.
Deze voorstellen voor een rechtvaardiger verdeling van de meevallers 
zijn verworpen met alleen de stemmen van GroenLinks en de Vrije Lijst 
vóór. Reden voor ons om tegen deze begroting te stemmen, nu een 
ónrechtvaardige verdeling werd afgeschilderd als de grootste verdienste 
van die begroting. Wij willen het komende jaar het bijna heilig verklaarde 
leerstuk van de kostendekkendheid van openbare gezondheids- en mi-
lieuvoorzieningen als vuilophaal en riolering ter discussie stellen – zeker 
als het om het reserveren voor de toekomst gaat.
De bijna ongebreidelde groei van de reserve voor het riool kan wel wat 
minder, en moet worden opgebracht op een manier waarbij de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen. Dat zou toch ook een PvdA-wet-
houder en –fractie moeten aanspreken?
Toch ook nog een positieve noot: onze motie ( ingediend samen met de 
PvdA) om een ambtenaar aan te wijzen om omwonenden van bouw-
projecten voor te lichten over te volgen procedures, hoe te handelen bij 
planschade, nadeelcompensatie en schade door bouwactiviteiten is wel 
aangenomen.

Namens de fractie van GroenLinks, 
Aart Waterman en Janine Cornel-Draijer.

Eenmalige uitkering voor 
de minima in Castricum 
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2008 in de Tweede Ka-
mer is er op initiatief van de PvdA’er Hans Spekman, middels het aan-
nemen van een amendement, besloten om dit jaar 50 miljoen euro 
extra beschikbaar te stellen voor inkomensondersteuning van minima. 
Doel van het amendement is om alle gezinnen in Nederland met een 
inkomen tot 120% van het minimumloon (+/- 21.000 euro bruto) een 
bedrag van 50,00 euro te kunnen uitkeren in de weken voor Kerstmis. 
De Kamer gaf het kabinet opdracht hiervoor een goede regeling te 
bedenken, die zo min mogelijk uitvoerings- en verantwoordingsver-
plichtingen oproept. Staatssecretaris Aboutaleb heeft er voor gekozen 
om het geld aan gemeenten in oktober over te maken via een zoge-
naamde integratie-uitkering. Gemeenten mogen het verstrekken van 
de 50,00 euro aan laten sluiten bij hun lokale beleid. Om het als een-
malige uitkering aan deze doelgroep te laten uitbetalen moet de ge-
meente op lokaal niveau daartoe nog wel besluiten. Op initiatief van de 
fractie PvdA Castricum heeft de wethouder toegezegd de ingediende 
motie uit te willen voeren. Hierdoor is het ‘in stemming’ brengen van 
het amendement overbodig geworden en kan de minima van Castri-
cum uitkijken naar deze extra uitkering in december. 
Vanaf 5 november kunnen mensen op de website www.50eurovoorminima.
nl berekenen of ze in aanmerking komen voor een toeslag van 50 euro 
aan het eind van het jaar. Omdat niet alle minima die voor de 50,00 
euro in aanmerking bekend zijn bij de gemeente wordt er momenteel 
achter de schermen hard gewerkt aan de uitvoering van het verstrek-
ken van deze uitkering. Binnenkort zal de gemeente over de wijze van 
aanvragen via de gemeentepagina in de lokale weekbladen meer be-
kend maken. 

Dreigende sluiting 
polikliniek Marelsdal!
In de digitale nieuwsbrief van 22-10 van het blad PSY stond pontificaal 
op de voorpagina een artikel met deze kop. Wat krijgen we nou?
GGZ Dijk en Duin is sinds kort een fusie aangegaan met de Haagse 
GGZ-instelling Parnassia Bavo Groep. Deze, veel grotere, fusiepartner 
zou er op hebben aangedrongen om een deel van de patiënten te laten 
behandelen in toekomstige PsyQ-vestigingen In Beverwijk, Purmerend 
en Zaandam. PsyQ-vestigingen helpen over het algemeen mensen bin-
nen 10-15 sessies op de rails. Maar waar worden de chronische cliënten 
dan geholpen? Een woordvoerder  van Dijk en Duin schijnt gezegd te 
hebben dat er absoluut geen cliënten tussen wal en schip zullen vallen... 
Op Marelsdal worden tussen de 700-800 cliënten naar volle tevreden-
heid geholpen door een goed draaiend en gemotiveerd team. Deze cli-
enten zijn vertrouwd geraakt met hun behandelwijze (én behandelaar) 
en het gebouw, wat hun behandeling ten goede komt. Een verhuizing 
zou voor hen een ernstige verstoring van hun dagelijks leven inhouden, 
met alle gevolgen van dien.
Bovendien wordt er ook nog eens winst gemaakt! Als dit een commer-
ciële afweging zou zijn,  zijn er alleen maar cliënten die daar de dupe 
van worden! 
De goede kwaliteit van zorg en de winstgevendheid zouden in een kan-
toor door managers met een pennenstreek van de kaart worden ge-
veegd!
De medewerkers van Marelsdal zijn inmiddels in actie gekomen tegen 
de dreigende sluiting. Zij worden gesteund door diverse huisartsen uit 
de regio.
Ook de cliënten zelf kunnen in actie komen! Bent u zelf cliënt of kent u 
iemand die dat is en bent u het ook niet eens met de dreigende sluiting 
van Marelsdal: laat het dan weten! U kunt e-mailen via marelsdal@un-
derwater.nl of schrijven via Postbus 465, 1940 AL Beverwijk. Alle reac-
ties zullen aan Marelsdal overhandigd worden.

Help de Roemenen
Dicht bij de Roemeense stad Oradea zijn er twee Nederlandse gezinnen 
die ieder een bedrijf leiden. De bedrijven doen beiden aan akkerbouw; 
onder andere teelt van aardappelen, bieten en uien. De twee bedrijven 
worden vanuit Nederland met zendingsgeld en dergelijke gefinancierd. 
Doel is de Roemeense werknemers geld te laten verdienen en ze vaar-
digheden bij te brengen, zodat ze in de toekomst wellicht hun eigen 
(akkerbouw)bedrijf kunnen opzetten.
Verder is er weer heel veel kleding uitgedeeld aan armlastige groepen 
mensen in Roemenië. Alle gevers uit Castricum en omstreken weer heel 
erg bedankt. 
Er is Hoop voor Roemenië gaat nu verder samenwerken met Gain Hol-
land (www.gainholland.org). De Stichting De Ondergrondse Kerk uit Go-
rinchem, waar voorheen veel mee samen werd gewerkt, gaat voortaan 
meer samenwerken met andere soortgelijke organisaties om zo een-
voudiger en met meer financiële armslag de gestelde doelen te kunnen 
verwezenlijken. 
Het grootste deel van de ingeleverde kleding blijft naar allerlei projecten 
gaan, een kleiner deel van de kleding gaat verkocht worden om zo de 
transporten te kunnen bekostigen. Als mensen het niet prettig vinden 
dat ingeleverde kleding hiervoor verkocht wordt, dan is daar alle begrip 
voor. Wellicht dat u dan een ander inzameladres kunt vinden, om de 
kleding aan te geven. Elke dag van 8.30 uur tot 18.00 uur kan men op de 
Pimpernel 6 te Castricum het volgende inbrengen: dekens, handdoeken, 
incontinentiemateriaal, kleding, linnengoed, schoenen, shampoo, tand-
pasta, tandenborstel, toiletartikelen en zeep.
Elly Berkhout, Castricum.

Optreden van 
het Nikitov 
ensemble
Castricum – Met het Nikitov en-
semble pakt Iskra de draad van 
het Jazz & Wereldmuziek Festi-
val weer op. 
Iskra brengt wereldmuziek van 
oost tot west en van noord tot 
zuid door enthousiaste, talent-
volle jonge musici die de muzi-
kale tradities in originele of ver-
nieuwde vorm tot klinken bren-
gen. Deze authentieke muziek 
swingt en sprankelt of stemt 
soms weemoedig. Het jiddisch 
en klezmerensemble Nikitov 
speelt zaterdagavond 15 novem-
ber om 20.15 uur in Stayokay 
Bakkum-Noord. 
Toegangsprijs bedraagt 10,00 
euro, Iskra-donateurs 8,00 eu-
ro en kinderen tot en met twaalf 
jaar 6,00 euro. Groepskorting van 
10% vanaf 10 personen is moge-
lijk. Info en kaarten bestellen op 
www.iskra.nl en via info@iskra.nl 
of tel. 0251 674379.

Nikitov, het jiddisch ensemble 
van Niki Jacobs is een akoes-
tisch ensemble dat jiddische lie-
deren en klezmer speelt, waar-
bij ritme en klank uit de Gypsy 
Jazz en de Oost-Europese volks-
muziek duidelijk doorklinken. De 
vocale interpretaties van zange-
res Niki Jacobs krijgen krachtige 
ondersteuning van een groep ui-
terst creatieve instrumentalisten. 
Sinds 2000 heeft Nikitov inmid-
dels talrijke optredens verzorgd 
in een aantal Europese landen 
en in de Verenigde Staten. 
Sinds half oktober heeft Nikitov 
een nieuwe samenstelling. Zan-
geres en oprichter Niki Jacobs 
heeft een drietal interessante, 
gepassioneerde en enthousias-
te muzikanten om zich heen ver-
zameld. 
De klassiek geschoolde violist 
Alex Klimas uit Oekraïne en uit 
Duitsland Leon Gurvitsh op pia-
no en Heiko Lehman op contra-
bas, beiden ervaren in jiddische 
en klezmermuziek. 

Themabijeenkomst Gilde Castricum
Castricum - Tijdens de bijeen-
komst op 19 november van Gil-
de Castricum zullen onder ande-
re de volgende onderwerpen aan 
de orde komen: Op eenvoudige 
wijze een adressenlijst in Micro-
soft Word maken en aan de hand 
van deze adressenlijst etiketten 
maken voor bijvoorbeeld het ver-
zenden van kerstkaarten. 
Dit is één van de themabijeen-
komsten rond de computer die 
georganiseerd worden door de 

Stichting Welzijn (Gilde Castri-
cum) en de bibliotheek. Kenmer-
kend voor deze bijeenkomsten 
zijn het rustige tempo en de per-
soonlijke aandacht. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
van 14.15 – 16.15  op de boven-
verdieping van de bibliotheek. 
Belangstelllenden kunnen zich 
hiervoor opgeven in de biblio-
theek, Geesterduinweg 1 te Cas-
tricum, tel. 65 37 62. De kosten 
zijn 5,00 euro.
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Wisenten in De Hoep
Bakkum - Vanaf 14 november 
wordt de vaste tentoonstelling in 
bezoekerscentrum De Hoep uit-
gebreid met een speciale hoek 
over wisenten. PWN zet wilde 
wisenten in bij een begrazings-
project. In de nieuwe wisenten-
hoek komen de bezoekers meer 
te weten over hoe de dieren met 
elkaar leven, wat ze eten, waar 
ze leven en wat de beoogde ef-
fecten zijn van de wisenten op 
de duinvegetatie en het land-
schap. PWN, de stichtingen ARK 

natuurbeheer, Duinbehoud en 
Kritisch Bosbeheer hebben zes 
wisenten uit Polen laten overko-
men en losgelaten in duingebied 
Het Kraansvlak. Het is voor het 
eerst in Nederland dat deze die-
ren in het wild zijn uitgezet. Twee 
wisenten dragen een zender. Zo 
kan iedereen op www.wisenten.
nl zien waar de dieren in het ter-
rein lopen. Bezoekerscentrum 
De Hoep is geopend van dins-
dag tot en met zondag van 10.00 
- 17.00 uur. 

Leer de Lindyhop bij Fruns 

Gratis longfunctiemeting
Regio - Op woensdag 19 novem-
ber is het wereld COPD-dag. Op 
deze dag doet de afdeling Long-
geneeskunde van het Rode Kruis 
Ziekenhuis, in samenwerking 
met het Astma Fonds, voor het 
tweede jaar mee aan de nationa-
le longfunctiemeting. 

Van 10.00 uur tot 16.00 uur is er 

in het Atrium van het RKZ een 
gratis longfunctiemeting. COPD 
is de verzamelnaam voor chro-
nische bronchitis en longemfy-
seem. Mensen in de risicogroe-
pen (40+, (ex)roker, last van 
ademhalingsklachten, kortade-
migheid, last van hoesten, slijm 
opgeven) en alle geïnteresseer-
den zijn welkom. 

Gezond in werk
Regio - GGZ Dijk en Duin gaat 
op maandagavond 24 novem-
ber van start met een inloop voor 
mensen die veel stress in hun 
werk ervaren en daar verande-
ring in willen brengen. De trai-
ning is op de maandagavond van 
19.00 tot 21.00 uur aan de West-
zijde 120 in Zaandam. Aanmel-
den: tel.: 075-6814450.

‘Als het licht fluistert’
Heiloo - De workshop ‘Als het 
licht fluistert’ gebruikt persoon-
lijke ervaringen als uitgangs-
punt. Aan de hand van gerich-
te opdrachten worden herin-
neringen omgezet in woorden. 
Schrijftalent is niet van belang, 
plezier in schrijven hebben wel. 
De workshop wordt gegeven in 
Heiloo op vrijdag 28 november 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. In-
lichtingen en/of opgave: bel: 072 
5332418 of mail: info@margreet-
schouwenaar.nl.

Castricum - Remco de Haan en 
Erik Westerhof vormen al sinds 
1980, toen ze nog studeerden 
aan het Gronings Conservatori-

Concert Groningen Guitar Duo

um, het Groningen Guitar Duo. 
Het bijzondere van hun reper-
toire is de variatie in de muziek-
keuze. Ze spelen originele klas-
sieke werken, maar wisselen die 

af met internationale folkmusic. 
Ook spelen ze jazzgitaar en heb-
ben op dat gebied bijvoorbeeld 
een cd opgenomen met compo-
sities en bewerkingen van jazzgi-
tarist John McLaughlin. Maar het 
allerbelangrijkste van hun optre-
den is ongetwijfeld hun persoon-
lijke, vaak humoristische, contact 
met de zaal, wat in een intieme 
ruimte als de aula van Toonbeeld 
waar ze optreden nog eens extra 
tot z’n recht komt.
Het concert is op 23 november 
om 11.30 uur in Toonbeeld. Toe-
gang: 9,50 euro, cjp/65+ 8,00 
euro. Kaarten aan de zaal, mu-
ziekhandel Borstlap, The Read-
shop en boekhandel Laan of re-
serveren op tel. 0251-659012 en 
de website.

Dropping
Limmen - Op vrijdagavond 14 
november organiseert Conquis-
ta de avontuurlijke dropping. 
De dropping is speciaal bedoeld 
voor de tienergroep Club X-tra 

(twaalf tot zestien jaar) en start 
om 19.00 uur in Conquista aan 
de Kerkweg 50 te Limmen. Voor 
vervoer en begeleiding wordt 
gezorgd. Natuurlijk wel goede 
schoenen, jas en dikke trui aan-
trekken. 

Castricumse pop jaren ‘60 en 
symfonische rock ontmoeten elkaar
Castricum - Voormalig muzikant 
Gerard (Dave) van de Schaaf, die 
in de jaren zestig onder meer 
als gitarist deel uitmaakte van 
de destijds in Castricum maar 
ook daar buiten populaire beat-
groepen The Frogs LTD, Head 
Over Heals en Flashpoint6 en 
Jos Commandeur gitarist van de 
Castricumse Symfonische Rock-
formatie Balloon zijn zondag 16 
november tussen 13.00 en 14.00 
uur gast in het radioprogram-
ma Commuzika bij Radio Cas-
tricum105. Dit heeft alles te ma-
ken met het onlangs verschenen 
en uitgebrachte jaarboek van de 
werkgroep Oud –Castricum.
Omdat in het jaarboek ook aan-
dacht wordt besteed aan Castri-

cum in de jaren zestig verscheen 
er tegelijkertijd met het jaarboek 
een cd met in de jaren zestig op 
vinylsingle uitgebracht repertoi-
re van de destijds in Castricum 
en ver daarbuiten populaire Cas-
tricumse beatgroepen zoals The 
Froggs LTD, Head Over Heals & 
Flashpoint6. 
De tegenhanger voor de beat-
muziek uit de jaren zestig in Cas-
tricum is de eveneens voor een 
deel uit Castricum afkomstige 
symfonische rockgroep Balloon.
Programmamaker/presentator 
Anton van Kaam heeft de Bal-
loon gitarist Jos Commandeur 
voor het programma uitgenodigd 
omdat de band onlangs heeft 
getekend bij het Franse nr.1 IN-

DI label Musea Records.
Dat betekent dat het debuutal-
bum Motivation van Balloon we-
reldwijd zal worden uitgebracht 
door deze platenmaatschap-
pij en dat er in 2009 waarschijn-
lijk ook een nieuw album van de 
groep op het label Musea Re-
cords zal verschijnen.
Commuzika van zondag 16 no-
vember zal dan ook in het teken 
staan van “de beleving van pop-
muziek maken in de jaren zes-
tig in Castricum en Nederland “, 
optredens destijds en uitgaan in 
Castricum van de jaren zestig.
Uiteraard ook veel muziek van 
de door beide muzikanten uit-
gebrachte cd’s, maar ook andere 
jaren zestig muziek.

Castricum - Maandagavond 
17 november om 19.30 uur start 
Studio Fruns met Lindyhop voor 
beginners. Lindyhop is een jazz-
dans uit de jaren 20 en 30 van de 
vorige eeuw. Fruns organiseert 

ook jazzdansfeesten waar deze 
danspassen in de praktijk kun-
nen worden gebracht. De eerste 
les is een gratis proefles. Voor 
meer informatie: info@fruns.nl, 
tel.:06-51046044. 

kooKKunst gaat ook op 
dinsdagavond op sjiek
Castricum - In de afgelopen 
maanden bleken de drie gan-
gen diners op donderdagavond 
een doorslaand succes te zijn! 
Daarom gaat leerwerkrestaurant 
kooKKunst aan de Gasstraat 3 
in Castricum nu ook iedere dins-
dagavond ‘op sjiek’. 

Op dinsdagavond serveerde 
kooKKunst altijd een traditionele 

aantal mensen doorgestroomd 
zijn is er nu ook weer plaats voor 
nieuw personeel. Iedereen met 
een WAO of andere uitkering die 
bovendien ervaring of interes-
se in koken en bedienen heeft 
kan weer bij kooKKunst terecht 
voor werkervaring en/of een 
leerwerktraject. Het restaurant 
is voor een lunch geopend van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 12.00 en 13.30 uur. Wanneer 
men van te voren laat weten hoe 
laat men komt lunchen worden 
de bestelde broodjes vers klaar-
gemaakt en liggen ze bij bin-
nenkomst te wachten! De diners 
worden geserveerd om 18.00 
uur (restaurant is open om 17.30 
uur). Neem voor meer informa-
tie en reserveringen contact op 
met kooKKunst. Het telefoon-
nummer is 0251-665950 (activi-
teitengebouw De Wissel). Vraag 
hierbij naar kooKKunst. Reserve-
ren van een diner is mogelijk tot 
uiterlijk 12.00 uur ’s ochtends op 
dezelfde dag. 

maaltijd met eenvoudig dessert. 
Nu wordt het een echt drie gan-
gen diner waarbij de nadruk op 
de dinsdag vooral komt te liggen 
op bijzondere wereldgerechten. 
De prijs voor zo’n bijzonder drie 
gangen diner gaat 0,50 cent om-
hoog en komt, inclusief een kop-
je thee of koffie achteraf, nu op 
5,50 euro. De donderdagavond 
blijft gereserveerd als echte ex-
quise culinaire avond. Hiervoor is 
de prijs, inclusief een kopje thee 
of koffie, 7,50 euro.
Restaurant KooKKunst biedt aan 
haar personeel werkervaring, 
training, scholing en een gede-
gen begeleiding waardoor het 
perspectief op een baan voor 
hen steeds dichterbij kan ko-
men.
Omdat in de afgelopen tijd al een 
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Start beginnerscursus 
administratie voor ZZP
Regio -  De beginnerscursus 
administratie voor ZZP is een 
eenvoudige cursus die door zijn 
praktijkgerichtheid enig in zijn 
soort is. De kleine (beginnende) 
ondernemer leert in drie lessen 
te werken met een simpel boek-
houdprogramma. Na afloop van 
de cursus kan de cursist correcte 
facturen maken, de eigen boek-
houding bijhouden en zelf BTW-
aangifte doen. Verder worden de 
Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), 
en belastingvoordelen voor klei-
ne zelfstandigen behandeld. 

Er wordt gewerkt in kleine groe-
pen en er is veel ruimte voor in-
dividuele vragen. Tot enkele we-
ken na de cursus kunnen cur-
sisten ondersteuning krijgen per 
email. 
De cursus wordt op meerde-
re locaties gegeven en start op 
maandag 1 december in Bever-
wijk en Haarlem en dinsdag 2 
december in Alkmaar. Cliënten 
van UWV/CWI kunnen de cur-
sus vergoed krijgen. Voor meer 
informatie: www.adminiles.nl of 
bel 06-28478291.

Onderlangs als gast-
vrije ontmoetingsplek
Castricum - ‘De doden niet 
verzwijgen, maar vieren om wie 
ze waren en wat ze te vertellen 
hebben’. Kunstenares Ida van de 
Lee organiseerde verleden jaar 
Allerzielen Alom op begraaf-
plaats Onderlangs. Dit jaar wa-
ren het vrijwilligers die de orga-
nisatie ter hand namen. Het re-
sultaat was een ontroerende bij-

eenkomst die mocht rekenen op 
veel belangstelling. 
Er was muziek, licht, dichtregels,  
en warmte en aan de wens van 
Ida van der Lee dat Allerzielen 
een dag is waarop alle begraaf-
plaatsen gastvrije ontmoetings-
plekken zijn voor de levenden, 
werd ruimschoots voldaan. Foto: 
Giel de Reus.

Lezing auteur Stephan 
Enter in de bibliotheek 

Castricum - Op 18 novem-
ber houdt Stephan Enter een le-

zing over zijn werk in de biblio-
theek. Stephan Enter debuteer-
de in 1999 met de verhalenbun-
del Winterhanden die lovend 
werd ontvangen en genomi-
neerd werd voor de Libris Litera-
tuurprijs 2000. In april 2004 ver-
scheen zijn eerste roman, Licht-
jaren, die eveneens een Librisno-
minatie in de wacht sleepte. Bei-
de boeken werden ook genomi-
neerd voor de Gerard Walschap-
prijs. Eind april 2007 verscheen 
Enters tweede roman Spel, een 
roman in verhalen. 
Aanvang 20.00 uur, kaarten: 8,00 
euro/7,00 euro, te koop bij de Bi-
bliotheek Castricum, boekhandel 
Laan en de Readshop. 

Ook leren 
buikdansen?
Castricum - De heupen los, een 
betere houding, gracieuze arm-
bewegingen, mooie muziek en 
plezier met jezelf en anderen; dat 
ervaren deelnemers aan de cur-
sus buikdansen. Er is nog plaats 
op dinsdagavond van 20.00 – 
21.00 uur bij Studio Fruns, Ver-
legde Overtoom 9, Castricum. 
Aanmelden: tel. 0251-315970 
email: info@fruns.nl.

Vernieling auto
Castricum - Een 16-jarige jon-
gen uit Heiloo werd zaterdag-
avond rond 23.30 uur aangehou-
den op de Dorpsstraat. De jon-
gen, die onder invloed van alco-
hol verkeerde, wilde naar binnen 
bij een danscentrum. 
De portier liet hem echter niet 
toe. Hierdoor werd de jongen 
kwaad en trapte even verder-
op een spiegel van een auto. Dit 
werd gezien door een getuige 
die de jongen aanhield. 
De politie nam de verdachte over 
en bracht de jongen over naar 
het politiebureau in Alkmaar.

Bromfietscontrole
Castricum - Op donderdagmid-
dag werden op de Dag Ham-
merskjoldlaan en de Bever-
wijkerstraatweg in Castricum  
bromfietscontroles gehouden. 
Van de 49 gecontroleerde brom- 
en snorfietsen bleken er 9 opge-
voerd te zijn. 
Een van de bromfietsen bleek 63 
km per uur te kunnen. Het ken-
teken van deze bromfiets werd 
ingevorderd.
 

Verkeersongeval 
met letsel 
Castricum - Op vrijdagmor-
gen rond 0.30 uur raakte een 
30-jarige vrouw uit Egmond 
aan Zee gewond bij een een-
zijdig ongeval op de Provinci-
aleweg in Castricum. 

De vrouw kwam in haar au-
to vanuit de richting Uitgeest 
en raakte om onbekende reden 
van de weg in de rechterberm. 
Hier raakte zij de macht over het 
stuur kwijt, waarna de auto in de 
naast de weg gelegen sloot tot 
stilstand kwam. 
De vrouw kon zelf uit de auto 
komen. Zij moest met mogelijk 
rugletsel worden overgebracht 
naar het Medisch Centrum in 
Alkmaar. 

Wereldwinkel bij 
Vrouwen van Nu
Akersloot - Woensdag 17 no-
vember verzorgen vrijwilligers 
van de Wereldwinkel Castricum
een avond voor Vrouwen van 
Nu in Akersloot. Het publiek 
kan  kennismaken met het doel 

Een diakonale 
zondag in kerk
Castricum - Op 15 en 16 no-
vember wordt in de rooms ka-
tholieke kerken van Bakkum en 
Castricum de diakonale zondag 
gehouden. De liturgievieringen 
staan in teken van diakonie;  iets 
voor een ander over hebben.
Tijdens de viering zal bijzondere 
aandacht worden gevraagd voor 
het Regionaal Diakonaal Cen-
trum (RDC) dat in deze regio on-
dersteuning biedt aan de betrok-
ken vrijwilligers in de parochie. 

Tijdens de diensten wordt er 
gecollecteerd en de opbrengst 
daarvan wordt ter beschikking 
gesteld voor de voortgang van 
het Regionaal Diakonaal Cen-
trum in deze regio  

Willem Veldt kandidaat 
voor waterschapsbestuur 
Castricum - Willem Veldt, 
voormalig wethouder in de 
gemeenten Akersloot en Cas-
tricum, is kandidaat voor de 
Algemene Waterschapspar-
tij bij de verkiezingen voor 
het algemeen bestuur van het 
Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier. 

Deze landelijke partij, zonder 
politieke bindingen, is opgericht 
door deskundigen op het gebied 
van water en waterbelangen. In 
tegenstelling tot de deelnemen-
de politieke partijen en belang-
groeperingen is de Algemene 
Waterschapspartij er voor het al-
gemeen belang. De verkiezingen 
vinden per post plaats en wor-

den gehouden van 13 tot en met 
25 november. Van de 142 kandi-
daten zijn er acht afkomstig uit 
de regio Kennemerland, een uit 
Beverwijk, twee uit Heemskerk, 
een uit Uitgeest en vier uit de 
gemeente Castricum. Veldt, die 
thans raadslid is in de gemeen-
te Castricum, maakte eerder deel 
uit van het bestuur van het Lan-
ge Rond. 
Hij weet zich omringd door des-
kundige medekandidaten voor 
de Algemene Waterschapspar-
tij. Hij vindt dat de regio bekaaid 
vertegenwoordigd is op de kan-
didatenlijsten en wil met voor-
keur gekozen worden als de ver-
tegenwoordiger voor Kennemer-
land.

Even naar wc?
Akersloot - Een man aan 
de Kerklaan kreeg verleden 
week dinsdag rond 12.00 uur 
bezoek van een onbekend ge-
bleven Oosteuropese man. 

De man kwam achterom en 
vroeg of hij van het toilet gebruik 
mocht maken en wilde daar zelfs 
wel een euro voor betalen. Toen 
hij terugkwam van het toiletbe-
zoek kreeg hij zijn euro terug en 
vertrok. 
Toen bleek dat hij van een keu-
kentafel een digitale fotocamera 
had meegenomen. Het zou gaan 
om een man tussen de 20 en 30 
jaar oud en een lengte van on-
geveer 1,80 meter. Hij heeft een 
slank postuur en bruin kort haar. 

en assortiment van de winkel. 
Naast kijken en proeven zijn er, 
met het oog op de komende de-
cemberfeesten, cadeauartikelen 
te koop. 
Deze avond wordt gehouden in 
‘t Achterom aan de Kerklaan en 
begint om 20.00 uur. Ook niet le-
den zijn welkom. Zij betalen 4,00 
euro. 

Wandeling van 
kerk naar kerk
Uitgeest/Akersloot - Op za-
terdag 15 november organiseert 
de protestantse kerk Uitgeest/
Akersloot een natuurwandeling 
van Akersloot naar Uitgeest. Het 
vertrek is vanaf de dorpskerk van 
Akersloot aan het Dielofslaan-
tje om 14.00 uur. De route loopt 
naar de protestantse kerk in Uit-
geest aan de Castricummerweg. 

Daar is er gelegenheid op te 
warmen en wat te drinken. Ie-
dereen die belangstelling heeft 
voor historie en natuur is wel-
kom deze wandeling mee te ma-
ken. Deelname is gratis; opgave 
niet nodig. 
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Expositie pentekeningen van Jan Deckwitz

Het oog wil ook wat
Uitgeest - Onder deze titel houdt 
Jan Deckwitz gedurende de laat-
ste twee maanden van het jaar 
een expositie in Bibliotheek Uit-
geest. De tentoongestelde wer-
ken zijn, op één na, met de pen 
op papier getekend.
De nuances op de tekeningen 
worden bereikt door arcerin-
gen donkerder of lichter te ma-
ken. Het beeld komt tot stand 
door heel geduldig lijntjes te zet-
ten. Steeds maar weer, evenwij-

dig aan elkaar gekruist. Deckwitz 
kiest als onderwerp graag land-
schappen en dieren. De teke-
ning ‘Interieur van een Afrikaan-
se moskee’ is niet met de pen 
maar met het penseel getekend. 
Boeiend is het spel van de lijnen 
van met de hand getekende ge-
welven.
Jan Deckwitz, die doorgaans 
op een meer abstracte manier 
te werk gaat, antwoordt op de 
vraag naar het waarom van deze 

figuratieve tekeningen: “Ze zijn 
louter voor het plezier gemaakt.”
De tentoonstelling is te bezichti-
gen tot 3 januari 2009 in Biblio-
theek Uitgeest.
Openingstijden: maandag 14.00-
17.30 uur, dinsdag en vrijdag van 
14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 
uur,  woensdag 10.00-12.00 uur 
en 14.00 -17.30 uur en op zater-
dag van 11.00-15.00 uur.
Meer info: www.bibliotheekij-
mondnoord.nl.

Bellissimo verdient goud
Heemskerk - Vrijdag 21 novem-
ber gaat het eindelijk gebeuren 
voor het 50-jarige Bellissimo: na 
een jaar van intensieve en en-
thousiaste voorbereiding geeft 
het koor zijn jubileumconcert in 
de Laurentiuskerk in Heemskerk. 
Een bijzondere bijkomstigheid is, 
dat één van de leden, de bas Piet 
Veldhuis, al vanaf de oprichting 
deel uitmaakt van dit zangers-
gilde. Tijdens de feestmiddag in 
de kantine van voetbalvereni-
ging Odin werden hij en een an-
dere jubilaris, Jo Moerel, in het 
zonnetje gezet. Niet alleen om 
hun 50-jarig en 45-jarig lidmaat-
schap, maar ook om hun bijzon-
dere verdiensten voor het koor. 
Het programma van dit concert 
bestaat uit werken die geduren-
de de lange geschiedenis van 
Bellissimo op het repertoire heb-
ben gestaan. Uitgevoerd worden 
onder andere het Slavenkoor uit 
Nabucco, het Triomfkoor uit Aida 
en de Habanera uit Carmen van 
Bizet. Het lichtere genre is ook 
vertegenwoordigd. Twee grap-
pige stukken zijn het Quod Libet 

van Louis Toebosch en het ver-
rassende ‘Koorkolder’. Het he-
renkoor zingt apart enkele stuk-
ken.
Aan het concert wordt mede-
werking verleend door het trom-
bonekwartet ‘Slide Fever’ en drie 
trompettisten. De sopraan Ingrid 
Steijsiger, zangeres bij de Neder-
landse Opera, die al vaker con-
certen van Bellissimo heeft op-
geluisterd, zingt de solopartijen. 
Aan de vleugel zit Wim Vlaar. Het 
geheel staat onder de enthou-
siaste leiding van de jonge diri-
gent Dennis van der Heijden.
Aanvang 20.00 uur. Toegangs-
prijs 15,00 euro. Donateurs beta-
len 7,50 euro.
Kaarten zij verkrijgbaar bij: Boek-
handel Stumpel, van Coevenho-
venstraat 35, tel. 245010, Kap-
salon Henk Denneman, Dr. Prin-
sengalerij 16, tel. 247716, secre-
taris Van Bellissimo, J. van Po-
lanenstraat 11, tel. 235310, si-
garen- en tijdschriftenhandel 
Handgraaf, Breestraat 17, Bever-
wijk, tel. 210573 en voor aanvang 
in de kerk.

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 13 november
20.00 uur: Volleybal- en dartcompetitie 
Vrijdag 14 november
20.00 uur: Dartcompetitie. De RZVV SNS Regiobank Competitie-
met om 1930 uur KMU Sierhekken - Haazz.nl, 19.50 uur in Sport-
hal de Zien - Piet Putter Bouw, 20.10 uur: KMU Sierhekken - Tesse-
laar, 20.30 uur: Sporthal de Zien - Unibet.com, 20.50 uur: Haazz.nl - 
Tesselaar, 21.10 uur: Piet Putter Bouw - Unibet.com, 21.30 uur: Au-
to Centraal Uitgeest- De Groot Verzekering, 21.50 uur De Bonte Vi-
vant 2 - Bouw en Funderingstechniek, 22.10 uur: Auto Centraal Uit-
geest- Rotho Houten Vloer, 22.30 uur: De Bonte Vivant 2- Vlaggen-
koning, 22.50 uur: De Groot Verzekering - Rotho Houten Vloer, 23.10 
uur: Bouw en Funderingste - Vlaggenkoning.
Zaterdag 15 november
10.00 uur: Korfbalcompetitie. 14.00 uur: Zaalvoetbal Hoogovens.
Zondag 16 november
10.00 uur: Jeugddarten en Selectie Basketbalbond.
Maandag 17 november 
20.30 uur: KNVB Zaalvoetbalcompetitie

FC Uitgeest 
blijft koploper
Uitgeest - Door een fraaie winst 
2-1 op VIOS blijft FC Uitgeest 
koploper in de vierde klasse. Het 
team van trainer Jurg Bosman 

Wedstrijdoverzicht Voluit
Donderdag 13 november 
Voluit DS 1 - Simokos DS 2: 20.00 uur.
Voluit HS 1 - Zaanstad HS 7: 20.00 uur.
Voluit DS 2 - The Setfight DS 2 : 20.00 uur.
Voluit DS 4 - VCC’92 DS 4: 20.00 uur.
Voluit HS 2 - Bevok HS 7: 21.30 uur.
Voluit DS 3 - Odin DS 4: 21.30 uur.
Voluit DS 5 - VCC’92 DS 5: 21.30 uur.
Woensdag 19 november 
Sportief DS 1 - Voluit DS 4: 19.15 uur.
The Setfight... HS 3 - Voluit HS 2: 20.45 uur.
Sportief HS 1 - Voluit HS 1: 20.00 uur.

Uitgeest onvriendelijk voor 
het Midden- en Kleinbedrijf
IJmond - De vier gemeen-
ten in de IJmond: Heemskerk, 
Beverwijk, Uitgeest en Velsen 
scoren provinciaal niet best 
bij de verkiezing van ‘MKB 
vriendelijkste gemeente in 
Noord-Holland van 2008’. Dat 
blijkt uit een grootschalig on-
derzoek van MKB-Nederland 
in samenwerking met het mi-
nisterie van economische za-
ken (EZ) en de Kamers van 
Koophandel. Alle 443 Neder-
landse gemeenten zijn op hun 
ondernemersklimaat doorge-
licht en bijna 16.000 MKB-
ondernemers hebben meege-
werkt. 

Van de in totaal 61 Noord-Hol-
landse gemeenten is de ge-
meente Koggenland gekozen 
tot MKB vriendelijkste gemeen-
te in de provincie en ook lande-
lijk mocht deze gemeente maan-
dagavond de eer opstrijken als 
de nummer 1. EZ-staatssecreta-
ris Frank Heemskerk maakte de 

winnende gemeente maandag-
avond bekend tijdens het jaar-
congres van MKB-Nederland in 
Den Haag. 

Van de vier IJmondgemeenten 
scoort Heemskerk het best, na-
melijk. nummer 17. Beverwijk 
staat op de 42ste plaats, Velsen 
op de 43ste en Uitgeest eindig-
de met de 54ste plaats, bijna on-
deraan. Heemskerk mag zich in 
de provinciale lijst met de 17e 
plaats dus de best presterende 
gemeente in de IJmond noemen 
als het gaat om haar dienstver-
lening richting het midden- en 
kleinbedrijf. 

De drie andere gemeenten in 
de IJmond staan niet eens in 
de top-40 van het klassement in 
Noord-Holland. In totaal hebben 
gemiddeld 35 ondernemers per 
gemeente gereageerd op vragen 
over vier onderwerpen: het loka-
le ondernemersklimaat (regel-
geving, lokale belastingen, on-

dernemersvriendelijkheid e.d.), 
communicatie en beleid, het 
imago van gemeenten (waar – 
anders dan in de eigen gemeen-
te – zouden zij zich juist wel en 
juist niet willen vestigen) en over 
de hoogte van de gemeentelijke 
lasten. 

Bij het laatste onderdeel is ook 
het OZB-tarief betrokken (offi-
cieel overzicht van het Centrum 
voor Onderzoek van de Econo-
mie van de Lagere Overheden). 
De regionale ondernemersver-
eniging MKB-IJmond wil de lo-
kale overheden uitdagen om zich 
meer in te spannen ten gunste 
van het midden- en kleinbedrijf. 

,,Om te beginnen zouden de 
IJmond gemeenten de door ons 
aangedragen top-12 merkbare 
maatregelen 1-op-1 over kun-
nen nemen zodat de onderne-
mers direct een afname merken 
in de lasten- en regeldruk’’, aldus 
regiomanager Fabian Nagtzaam. 

heeft na negen duels 19 punten. 
Helden en Koedijk volgen op een 
punt. 
Zondag speelt Uitgeest de zwa-
re uitwedstrijd tegen Koedijk. De 
selectie van FC Uitgeest gaat 
voor een goed resultaat en ver-
wacht dat er veel fans meerei-
zen.  
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Moeizame winst Sea Devils
Castricum - Zaterdag moesten 
de Castricumse basketballers te-
gen de nummer drie in de pou-
le Spaarndam spelen. Spaarn-
dam had tot nu toe duidelijk be-
ter gepresteerd dan Sea Devils in 
de competitie. Het eerste kwart 
begon  wat rommelig, maar toch 
kon Sea Devils een kleine voor-
sprong nemen van vijf pun-
ten.  Strijder en Hollanders zorg-
den voor de punten: 17 -12. Het 
tweede kwart was als het eerste  
al begon Spaarndam iets beter 
te schieten.  Voor The Sea Devils 
waren het Metselaar en V.d. Eng 
die met scherp schoten. Rust 34 
– 30.  Het derde kwart  werd er 

door Sea Devils fanatieker ver-
dedigd . Metselaar, V.d. Eng en 
Strijder  deden hun werk op af-
stand en Hollanders scoorde in-
side. Toch bleef het verschil met 
Spaardam beperkt mede door 
vrije worpen: 17 – 15 in het voor-
deel van de Sea Devils.  De man-
nen van The Sea Devils gaven 
daarna nog een keer gas. Den 
Hollander, Damstra, Derwig, V.d. 
Veen en Hollanders lieten er 
geen misverstand over bestaan 
wie als winnaar van het veld zou 
komen. Verdedigend een rede-
lijk sterke wedstrijd van de Sea 
Devils maar aanvallend minder.  
Eindstand  68 – 58. 

‘t Steegie bestaat 20 jaar
Castricum - Op 28 november 
bestaat biljartvereniging ‘t Stee-
gie twintig jaar. Gestart in vier 
verbouwde garages in de Van 
Rensdorpstraat, waar de naam ’t 

Steegie vandaan komt, spelen de 
mannen nu al jarenlang bij bil-
jartcentrum Gebr. Veldt. Onder 
voorzitterschap van Martin Res 
en secretaris Bert Zonneveld is ’t 

Steegie nog steeds een bloeien-
de vereniging. De 25 leden willen 
natuurlijk allemaal winnen, maar 
gezelligheid speelt ook een gro-
te rol. 

Hockeydames MHCC 
pakken draad weer op
Castricum - Na het teleurstel-
lende optreden van afgelopen 
week, hebben de hockeydames 
van Castricum deze week aan-
zienlijk beter gepresteerd. In Lei-
den werd met 3-0 gewonnen. De 
effectiviteit was deze keer uitste-
kend, want zo veel kansen kre-
gen de oranjehemden niet. 
Castricum scoorde uit een be-
perkt aantal kansen en achter-
in werd de boel goed dichtge-
zet. Leiden speelde mooi hoc-
key, maar zag toch drie ballen 
in het doel verdwijnen. Een op-
luchting voor de dames uit Cas-
tricum. De 3-0 winst op Leiden 
is extra knap als men bedenkt 
wat voor pech het damesteam 
momenteel heeft. Met een krap-
pe selectie (12 speelsters) is het 
al aardig aanpoten, maar nu zijn 
ook nog spits Meryl Nooij en 
keepster Clarisse Absen gebles-
seerd en heeft een aantal andere 
speelsters lichte blessures. Ge-
lukkig kunnen de dames altijd 
een beroep doen op het twee-
de dameselftal. Shanne Veldt en 

Jolande van Velzen behoren in-
middels tot de vaste invallers en 
keepster Jocelyne Peters stond 
deze keer onder de lat.
Halverwege de eerste helft 
kwam tot grote teleurstelling van 
de thuisploeg Castricum op 0-
1 door een mooie counter. Vol-
houden en doorzetten was de 
belangrijkste doelstelling voor 
de tweede helft. Gelukkig kwam 
Castricum al vrij snel op een rui-
me voorsprong, doordat Eva 
Doets, op aangeven van Marlous 
Bonnes, de 0–2 wist te scoren. 
Leiden bleef vechten, maar mis-
te precisie voorin. De 0-3 kwam 
wederom op naam van Eva Doe-
ts, die goed wist af te ronden na 
een mooie aanval. 
Zondag 16 november speelt Cas-
tricum thuis tegen Cartouche. 
Cartouche staat slechts één plek 
onder Castricum, dus het belooft 
een spannende wedstrijd te wor-
den. Aanmoediging is dan ook 
zeer gewenst! Tot aankomende 
zondag om 12.45 uur op Sport-
park het Wouterland. 

Meervogels verstevigt 
de gedeelde koppositie
Akersloot - Na twee zwaarbe-
vochten overwinningen als start 
van de zaalcompetitie, speelden 
de Akersloters thuis tegen rode 
lantaarndrager KIA/HCV 90 1. De 
ploeg uit Velsen-Noord kent een 
zwaar seizoen en dat was direct 
zichtbaar tijdens de wedstrijd. 
Langzaam aanvallend zorgden 
ze er voor dat Meervogels snel 
een ruime voorsprong kon ne-
men. Bij rust stond het al 18-7 
voor de koploper uit Akersloot 
en van een wedstrijd was allang 
geen sprake meer.
Na rust schroefde Meervogels 
het aanvalstempo op, maar werd 
daardoor slordiger in het afron-
den van de vele mogelijkheden. 

Toen de opbouwrij met Cees We-
vers werd versterkt brak een fa-
se van hoog tempo en doeltref-
fendheid aan, waardoor de voor-
sprong ineens flink groeide.
HCV kon wat terugdoen, maar 
de ongelijke strijd kenmerkte 
zich aan het einde van de wed-
strijd met slordigheden aan bei-
de kanten. Daar kon Meervo-
gels door middel van een aan-
tal doeltreffende breaks gebruik 
van maken en dat leidde tot een 
36-15 eindstand van de ongelij-
ke strijd.
Na een vrij weekend staat over 
twee weken een stevige uitwed-
strijd tegen Excelsior 53 op het 
programma. 

Verlies voor FC Castricum 

Onverwachte misstap
Castricum - FC Castricum heeft 
tamelijk onverwacht dan toch 
z’n ongeslagen status moeten 
prijsgeven. In een merkwaardi-
ge wedstrijd verloor de lijstaan-
voerder met 4- 2 van TOB. Cas-
tricum begon traditiegetrouw 
sterk aan de wedstrijd en leek 
na 4 minuten de basis te leg-
gen voor de achtste zege van het 
seizoen. Aanvoerder Bart Kuijs 
schoot vanuit de loop diagonaal 
binnen uit een vrij trap van Louis 
Jansen, 0- 1. Castricum dicteer-
de het spel en er leek geen vuil-
tje aan de lucht. 
Halverwege de 1e helft werd 
een foutieve terugspeelbal van 
Maarten Jurrjens door TOB aan-
voerder Kees Veerkamp vak-
kundig over Marius Jansen ge-
stift, 1- 1. TOB putte namelijk 
moed uit de gelijkmaker en zet-
te alle middelen in om Castricum 
de voet dwars te zetten. Op slag 
van rust kwam daar een toe-
valstreffer overheen. Een speler 

van de thuisploeg onderschepte 
een slecht ingespeelde bal van 
Castricum, die pardoes voor de 
voeten viel van TOB spits Ferry 
Noordhuis. De klasse spits, ex-
speler van ZOB en Monnicken-
dam, aarzelde niet en prikte de 
bal laag in de linkerhoek, 2- 1.
Na een kwartier in de 2e helft 
kwam TOB voor het eerst weer 
over de middenlijn en het was 
meteen raak. Ferry Noordhuis 
schoot zo’n beetje vanaf de mid-
denlijn op het doel van Castri-
cum. 
Het leek een kansloze missie, 
maar de bal viel tot afgrijzen van 
Castricum precies binnen de pa-
len, 3- 1. Invaller Maurice de 
Ridder beproefde vervolgens zijn 
geluk, door van grote afstand op 
het doel te schieten. Weer be-
paalde Vrouwe Fortuna dat de 
bal precies langs de binnenkant 
van de paal ging, 4- 1. Dit mo-
ment kwam Castricum niet meer 
te boven. 

FCC E7 in het nieuw
Castricum - PJ HR Services 
heeft de E7 van FC Castricum 
nieuwe trainingspakken ge-
schonken. Op de foto het team 

van FC Castricum E7 met ach-
teraan in het midden de sponsor 
Patricia Jansen van PJ HR Servi-
ces.

Meervogels krijgt 
een Pannaveld
Akersloot - Meervogels kreeg 
eind vorige week heel goed 
nieuws te horen; de club krijgt 
een speciaal Pannaveld. Rob van 
der Eng van de sponsorcommis-
sie: “Eind december 2007 heeft 
onze commissie een verzoek in-
gediend bij het Coöperatiefonds 
van de Rabobank om de aanleg 
van het Pannaveld financieel te 
ondersteunen. Jaarlijks worden 
echter pas in oktober de beslui-
ten genomen over ingediende 
verzoeken. We hebben dus lang 
op de uitslag moeten wachten, 
maar het wachten is beloond, 
want de Rabobank Noord-Ken-
nemerland heeft ons bij brief van 
eind oktober 2008 medegedeeld 
dat zij een bedrag van 5.000 eu-
ro bijdragen in de kosten van de 
aanleg. De financiering van het 
Pannaveld is hiermee rond, want 
al eerder ontvingen wij een bij-
drage uit het Schipholfonds. 
Hiermee worden de initiatiefne-
mers beloond voor hun daad-
kracht om ondanks de kritische 
geluiden door te zetten. Hul-
de!” Meervogels zal op maandag 
24 november de cheque in ont-
vangst nemen.

Teleurstelling
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels is uit tegen het 
laaggeplaatste Dindua met 4-
0 onderuit gegaan. De Akerslo-
ters kwamen maar niet tot sco-
ren en omdat de thuisploeg dit 
wel deed, was het duel vroegtij-
dig beslist. 
Meervogels heeft na 9 duels 
13 punten. Zaterdag spelen de 
Akersloters thuis tegen Hollan-
dia. En dat is een team dat ook 
veel minder punten heeft be-
haald. De fans van Meervogels 
rekenen erop dat er sportief 
wraak wordt genomen. 



pagina 28 12 november 2008

Geen winst voor schakers Vitesse ‘22 laat punten 
liggen bij Hellas Sport
Castricum - Met een periode-
titel op zak ging Vitesse deze 
week op bezoek bij het laag ge-
klasseerde Hellas Sport. Een tra-
ditiegetrouw lastige opgave en 
ook deze keer lukte het niet: in 
een open wedstrijd werd het 2-
2. 
De openingsfase zag een gre-
tig Hellas Sport dat duidelijk wil-
de strijden voor de drie punten. 
Desalniettemin was het Vites-
se wat een veldoverwicht had en 
met goed positiespel de tegen-
stander onder druk zette. Dit re-
sulteerde al snel in de 0-1 door 
Tom Spil, na een fraaie voor-
zet van Tanno v.d. Berghe. Ook 

na deze 0-1 behielden de Cas-
tricummers hun overwicht, maar 
ontbrak de eindpass om de sco-
re uit te breiden. Hellas bleef er-
in geloven en werd voor zijn in-
zet beloond, door een te kor-
te terugspeelbal van rechtsback 
Arjan Brakenhoff. Een schlemie-
lige actie, waar de rappe links-
buiten van kon profiteren. Die-
zelfde speler was voortdurend 
een plaag voor de bezoekers 
en maakte kort daarna de 2-1, 
via een slap schot dat houdbaar 
leek voor doelman Koekkoek.
In de tweede helft werden er een 
aantal omzettingen gedaan door 
trainer Van Aanholt. Zo kwam 

Rob Touber te spelen op de 
rechtsbackpositie en schoof v.d. 
Berghe een linie terug. Ondanks 
het gebrek aan stootkracht werd 
al vlug in de tweede helft de ge-
lijkmaker binnen geschoten door 
Touber. Deze mocht aanleg-
gen vanaf de strafschopstip na-
dat de verdediger de bal uit het 
doel had weggeslagen wegens 
een grove fout van de doelman. 
Een rode kaart was het gevolg 
en Touber faalde niet: 2-2. Het 
was Tom Spil die drie minuten 
voor tijd een grote kans vlakbij 
het doel kreeg. Hij schoot ech-
ter over, waardoor beide ploegen 
slechts één punt overhielden.

Bakkum - Ook de tweede 
bondswedstrijd van het team 
van coach Bob Bakker ging 
na een lange strijd met 6½-
1½ verloren. Han Kemperink 
had aan bord 3 op verzoek 
van zijn tegenstander reeds 
vooruit gespeeld. Het punt 
moest hij aan zijn tegenstan-
der laten, zodat Bakkum met 
een kleine achterstand naar 
Zandvoort afreisde. 

In Zandvoort had Ton Morcus 
aan bord 1 een degelijke partij 
die zonder gevaar tot remise kon 
worden voltooid. Henk van der 
Eng kreeg aan bord 2 het scher-
pe Blackmar-Diemer gambiet op 
het bord voorgeschoteld. 
Door actief stukkenspel en een 
pionoffer wist Siekerman met 
een toren op de onderste rij 
door te dringen. Door een dub-
bele dreiging op koning en da-

Meervogels boekt winst
Akersloot - Het zondagteam 
van Meervogels heeft de zware 
uitwedstrijd tegen Fc Velsenoord 
met 2-4 gewonnen. 
Meervogels begon goed, maar 
had wel het nodige te stellen met 
de arbiter die voor rust twee keer 
de thuisploeg onverdiend een 
strafschop gaf. 
In de pauze moest er gezocht 
worden naar een andere arbi-
ter. De aangestelde man in het 
zwart had last van een hamstring 
en dat fluit niet zo lekker. Na de 

pauze , met een betere scheids-
rechter, bleef Meervogels goed 
op de been. 
De voorsprong werd vastgehou-
den door het goede keepers-
werk van doelman Mike Been-
tjes. Jan Willem Kremer was de 
beste speler van de wedstrijd en 
betrokken bij de meeste doel-
punten. 
Meervogels moet het zondag 
opnemen tegen Zaanlandia. Het 
duel in Akersloot wordt gefloten 
door arbiter Bijpost.

Vrouwen Limmen onderuit
Limmen - De vrouwen van 
voetbalvereniging Limmen 
hebben van Roda ’46 uit Leus-
den met 1-0 verloren. En dat 
was een teleurstelling voor 
het team  dat een beter resul-
taat had verwacht. Speelster 
Nathalie Hollenberg: “De-
ze  tegenstander stond vooraf 
in de ranglijst één plaats bo-
ven ons. Om de onderste re-
gionen van de ranglijst te ver-
laten moest er dus gewonnen  
worden van deze concurrent.” 

De wedstrijd werd van Limmen 
zijde te slap begonnen. Er wer-
den te weinig duels gewonnen  
en er waren maar weinig com-
binaties te zien. Naarmate de 
eerste helft vorderde kwam hier 
maar weinig verandering in. 

De twee buitenspeelsters van 
Roda kregen kans op kans, maar 
wisten hier geen raad mee. Lin-
da hield door goed keeperswerk 
haar doel schoon en zo werd de 
rust bereikt met een 0-0 stand. 
In de tweede helft werd er beter 
gevoetbald op het kunstgrasveld 
van Roda. 
Judith en Marije gingen bei-
den een keer alleen op de keep-
ster af, maar wisten niet te sco-
ren. Nikki en Kim kregen nog 

een kans via een afstandsschot, 
maar ook deze gingen er niet in. 
Ook Roda kreeg nog enkele kan-
sen, maar steeds wist Linda red-
ding te brengen of schoten ze 
naast. De scheidsrechter liet tien 
minuten doorspelen in de twee-
de helft. 

Uiteindelijk wist Roda ’46 in de 
98e minuut van de wedstrijd de 
1-0 te maken na een misver-
stand in de Limmen defensie. 
Zondag speelt Limmen thuis te-
gen Buitenveldert 2. E
erder in de beker bleek deze te-
genstander een  maatje te groot. 
Aanvang 14.00 uur. 

Limmen met lege handen
Limmen - Voetbalvereniging  
Limmen 1 speelde tegen ZAP 
een goede wedstrijd, maar 
stond na negentig minuten 
met lege handen. De tegen-
stander uit Breezand was net 
even slagvaardiger dan Lim-
men en won met 2-4.

Vanaf het eerste fluitsignaal van 
scheidsrechter Mand koos Lim-
men de aanval. De voorsprong 
na zestien minuten was een uit-
vloeisel van het goede spel. Re-
né Hof ontdeed zich van een te-
genstander, waarna hij de bal 
voor het doel trok. In eerste in-
stantie kon ZAP de bal wegwer-
ken, maar de afvallende bal werd 
door Harry Verduin op prachtige 
wijze in de bovenhoek gescho-
ten: 1-0. 
Enkele minuten later beroer-
de Verduin de bal met zijn hand, 
waarna de leidsman onverbid-
delijk was en de bal op de stip 
legde. Dat leidde tot het nodige 
gemor in de Limmen-gelederen 
omdat de scheidsrechter eerder 
wel een oogje had toegekne-
pen toen Martijn de Haan in het 
strafschopgebied van de sokken 
was gelopen. Eén van de spitsen 
van ZAP benutte de penalty: 1-1. 
Enkele minuten later deed hij dat 
nog eens dunnetjes over van een 

veel grotere afstand dan elf me-
ter. Dit keer krulde hij de bal uit 
een vrije trap over de muur tegen 
de touwen: 1-2.
Over de linkerflank van Lim-
men zetten Koen Nijman en Hof 
een prima aanval op, die door 
de goed spelende de Haan be-
kwaam werd afgerond: 2-2. In 
het eerste kwartier van de twee-
de helft kreeg Limmen nog en-
kele kansen, die helaas onbe-
nut bleven. Het bleken dure mis-
sers, want met twee vlijmscher-
pe counters liep ZAP binnen drie 
minuten uit naar 2-4. Het eerste 
doelpunt werd overigens fel be-
twist door Limmen omdat Bas 
Admiraal tot twee maal toe wel 
erg fel werd bejegend door een 
aanvaller van ZAP. Scheidsrech-
ter Mand wilde van geen over-
treding weten, waardoor ZAP 
op 2-3 kwam. Toen de volgen-
de counter van ZAP weer een 
treffer opleverde, werd Limmen 
met een te moeilijke opdracht 
opgezadeld. Het geroutineerde 
ZAP blies op de juiste momen-
ten stoom af, waardoor Limmen 
het juiste ritme niet meer kon 
vinden. Limmen ging geflatteerd 
onderuit. Zondag tegen koploper 
VVW moet het team een goed 
resultaat behalen om bovenin te 
blijven meedraaien. 

me werd met zetherhaling remi-
se afgedwongen. Fons Vermeu-
len met wit aan bord 5 bestreed 
zijn tegenstander in een vroe-
ge afruilvariant van de Aljechin, 
waar zwart volkomen door ver-
rast werd en geen goed plan wist 
te ontwikkelen. Gaandeweg ver-
hoogde Vermeulen de druk op 
de stelling van zijn tegenstander, 
maar liet deze na een kleine on-
nauwkeurigheid toch nog ont-
snappen. 
Zwart moest nog heksentoeren 
uithalen om niet door zijn vlag te 
gaan, waarna in de 2e tijdfase re-
mise door eeuwig schaak het re-
sultaat was. Gren Noteboom aan 
bord 6 nam met zwart een pion-
offer aan in ruil voor tempo. 

Na een slechte zet was er nog 
meer tempoverlies en werd 
Noteboom overlopen. Een snel-
le mataanval hem fataal. Arno 
Schlosser moest zich aan bord 7 
na de opening nauwkeurig ver-
dedigen, maar wist zijn stelling 
langzaamaan te verbeteren. Op-
gejaagd door de klok maakte 
een aftrekschaak een noodlottig 
einde aan de partij, waar remise 
op zijn plaats was geweest. 

Adri Twisk hield met zwart in een 
Franse partij langdurig stand, 
maar zijn verdediging kwam 
steeds zwaarder onder vuur te 
liggen. Twisk moest de dame te-
gen toren en paard geven, wat 
onvoldoende was om de verdere 
aanval van wit tegen te houden. 

Lang zal Bakkum niet stil blijven 
staan bij deze wedstrijd, want op 
25 november staat Volendam al-
weer voor de deur van Hotel 
Borst. 

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - VSV

ZONDAG 16 NOVEMBER
AANVANG 14.00 UUR

PUPIL VAN DE WEEK: JAsPEr DE boEr
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Biljartvereniging WIK
Martens doet prima zaken
Castricum -  Vorige week zat 
Jan Martens van biljartvereni-
ging WIK weer ouderwets goed 
in zijn vel. Slechts drie poedels 
ontsierde zijn wedstrijdlijst van 
101 caramboles die 23 beurten 
telde. 
Het moyenne van 4.39 bezorg-
de hem 13 punten. Jan staat 
nog wel op de 20e plaats met 54 
punten uit vijf partijen, maar de 
kopgroep van de eerste zes die 
er acht gespeeld hebben, zitten 
op een puntentotaal van tussen 
de 82 en 98. Met vormvastheid 
is Jan best in staat zich tussen 
hen te voegen. Zijn tegenstan-
der Hans Kooijman kwam er met 
4 punten wel zeer bekaaid af. 
Hans kon met maar 14 carambo-
les zijn draai niet vinden. Piet van 

Leur gaat gewoon door met re-
gelmatig boven zijn stand te spe-
len. Ook nu was hij tegen Wim 
Baltus, mede door een mooie se-
rie van 15 weer zeer succesvol. 
Met 1.69 pakte Piet ook 13 pun-
ten en bezet nu een gedeelde 
tweede en derde plaats met Cor 
Stroet. Ook Henk Stengs blijft in 
de race. Hij was tegen Wim van 
Duin heel goed op stoot, net als 
de voorgaande weken. Nu was 
zijn resultaat 4.33, goed voor 12 
punten. Wim bleef met 1.08 op 8 
punten steken.  Jan van der Zon 
haalde met 10 punten zijn basis-
aantal. De overigen waren niet in 
staat om met 8 en 9 punten veel 
plaatsen op de ranglijst te stij-
gen. Alleen Jan Kamp steeg van 
de 16de naar de 13de plaats.

Gewestelijke finale 1e klasse 
driebanden in De Vriendschap
Akersloot - Vrijdag 14, zaterdag 
15 en zondag 16 november word 
in biljartcentrum de Vriendschap 
in Akersloot de gewestelijke fi-
nale driebanden 1e klasse ge-
houden. 
Vertegenwoordigers van acht 
districten uit Noord- en Zuid-
Holland strijden om de titel die 
recht geeft op de landelijke fi-
nale. Grote kanshebber is H. 
Weijers uit Heemskerk die met 
een moyenne van 0.829 als eer-
ste geplaatst is. Zijn concurren-
ten zijn vooral P. Kraayvanger uit 
Medemblik, die de stap van het 
kaderspel naar driebanden heeft 

genomen. Ook J. Gieskens van 
district Zaanstreek – Waterland 
mag tot de outsiders worden ge-
rekend.
Een opvallende deelnemer is Ben 
de Graaf uit Haarlem, uitkomend 
voor district Duinstreek, hij heeft 
immers jarenlang het commen-
taar verzorgd tijdens nationa-
le en internationale wedstrijden 
op biljartgebied. De aanvangtij-
den zijn : vrijdag  om 19.00 uur, 
zaterdag 12.00 en zondag 13.00 
uur. De finale wordt gespeeld op, 
Kerklaan 18 in Akersloot. De fi-
nale wordt georganiseerd door 
biljartvereniging Aker `97. 

Danspaar blijft scoren
Castricum - De Castricum-
se dansers Maurice Philipoom 
en Marieke van Londen deden 
zondag mee aan een groot in-
ternationale toernooi, de Dans 
Grandprix d`Almere. Op de één 

na hoogste amateur dansklasse 
van Nederland, de A-klasse Ball-
room, verscheen het danspaar 
Maurice en Marieke. Uiteindelijk 
wisten Maurice en Marieke het 
brons mee naar huis te nemen. 

Tafeltennisvereniging Castricum
Castricum 1 krijgt flink klop
Castricum - Gezien de stand 
had Tafeltennisvereniging Cas-
tricum afgelopen week al kam-
pioen moeten worden, maar de 
wedstrijd tegen ZTTC draaide op 
een grote nederlaag uit. Inval-
ster Sandra Staring viel niets te 
verwijten. Deze speelster uit het 
vierde team werd een uur voor 
de wedstrijd opgetrommeld en 
wist de tegenstanders nog be-
hoorlijk partij te bieden. Zo had 
ZTTC’er Ed Stevens de volle vijf 
games nodig om Staring te ver-
slaan. 
Paul Walbeek had een desas-
treuze avond. Hij was niet in 
staat om zijn normale spelniveau 
te halen. Goed en slecht spel 
wisselden elkaar in hoog tempo 
af. Vooral tegen George Scheffer 
wilde Walbeek revanche nemen 
voor het verlies in de thuiswed-
strijd, maar hij verloor de partij, 
net als zijn andere twee partijen.

Wist Victor Tchernov in de thuis-
wedstrijd nog al zijn partijen te 
winnen, deze avond verliep een 
stuk moeizamer. In de sterk spe-
lende Richard Roersma moest 
Tchernov zijn meerdere erken-
nen in de beslissende vijfde 
game. Zijn andere partijen wist 
hij wel winnend af te sluiten.
In het dubbel kwamen Tchernov 
en Walbeek nog even terug na 
een verloren eerste game, maar 
in de overige games werden ze 
simpelweg het bos in gestuurd. 
Ondanks het verlies van 2-8 blijft 
Castricum ruim aan kop met 14 
punten voorsprong op nummer 
twee ZTTC. Er resten nog twee 
thuiswedstrijden voor Castricum 
om het kampioenschap veilig te 
stellen. De eerstvolgende wed-
strijd, tegen ASSV uit Amster-
dam, wordt gespeeld op vrijdag 
21 november in het clubgebouw 
aan de Gobatstraat 12A. 

Baarswedstrijd
Castricum - Zonndag 16 novem-
ber wordt door de H.S.V. Castri-
cum een baarswedstrijd gehou-
den in het water de  Langereis 
in Nieuwe Niedorp. Wie aan de-
ze wedstrijd wil deelnemen geeft 
zich op bij via c.duinmeijer@
casema.nl of tel.: 658999. Ver-
trek om 7.15 uur vanaf de par-
keerplaats Geesterduinweg. 

Kienavond bij 
Meervogels
Akersloot - Vrijdagavond 21 no-
vember vindt de jaarlijkse kien-
avond plaats bij handbalvereni-
ging Meervogels ‘60 in Akersloot. 
De kienavond begint om 20.00 
uur in de kantine aan Boschweg. 
Vanzelfsprekend zijn er mooie 
prijzen te winnen. Daarnaast is 
er nog een loterij met prijzen. De 
toegang is 2,00 euro. 

Vijf jaar dames-
voetbal bij FCC
Castricum - Precies vijf jaar na-
dat de eerste vrouwelijke leden 
hun balletje trapten bij FCC zijn 
er nu zeven teams, waarin ruim 
tachtig meiden wekelijks hun 
kunsten kunnen vertonen. En dat 
is reden voor een feestje.
Zondagochtend 26 oktober was 
gekozen als ideaal moment om 
de dames bij elkaar te laten ko-
men. Jong en oud kon in de kan-
tine van FCC genieten van een 
brunch, maar niet voordat wet-
houder John Hommes en FCC 
voorzitter Martin Vaalburg zijn 
zegje hadden gedaan. “FC Cas-
tricum kan trots zijn op zijn da-
mesafdeling!” Maar er moets 
ook gevoetbald worden. Vooral 
de MB1 had baat bij de brunch, 
want zij haalden uit met maar 
liefst 10-0. 

Gelijkspel 
schakers
Castricum - In de tweede ronde 
externe competitie voor Noord-
Hollandse schaakteams speelde 
het eerste team van Castricum 
tegen de fusieclub de Waag-
toren 4 uit Alkmaar. De eerste 
winstpunten waren al snel bin-
nen door Sander Mossing Hol-
steijn en Wouter Beerse. De 
voorsprong leek comfortabel en 
alle resterende borden boden 
uitzicht op een goed resultaat. In 
de tijdnoodfase keerden de kan-
sen echter en Heleen van Arkel- 
de Greef verloor door tijdnood 
haar partij. Ook Gerard Kuijs ver-
loor terwijl Eric van der Klooster, 
Hans Leeuwerik, Evert Schmit en 
Ger Holsteijn remise speelden. 
De einduitslag werd daardoor 4-
4. In de interne competitie gaat 
na 10 ronden Sander Mossing 
Holsteijn op kop, op de voet ge-
volgd door Broek en Leeuwerik.  

Volleybalvereniging Croonenburg 

Sponsoravond groot succes

Castricum - Woensdag 5 no-
vember vond in restaurant Blinc-
kers de eerste sponsoravond 
plaats van volleybalvereniging 
Croonenburg. Er was een diner 
met wijn en inspirerende lessen 
van Cor van der Geest en Toon 
Gerbrands. 
De nog altijd zeer energieke en 
humoristische Cor van der Geest 
is een autodidact en op basis van 
zijn imposante carrière wist hij 
de 65 aanwezige sponsoren inte-
ressante lessen te vertellen over 
leiderschap. Toon Gerbrands, 
auteur van het boek ‘De lerende 
winnaar’, benadrukte de aspec-

ten visie, actie en passie, die alle 
drie aanwezig moeten zijn om tot 
succes te komen. 
Wethouder Hommes aanwezig 
als toehoorder, genoot van deze 
feestavond voor sportend Cas-
tricum. Aan het einde van de 
avond kregen alle aanwezigen 
het door Toon en Cor ter plaatse 
gesigneerde boek van Toon Ger-
brands mee naar huis. 
Voorzitter Arjen Pauzenga toon-
de zich tot slot zeer tevreden 
over de inzet van Annemarie van 
Eck en Edwin Gerritsen van de 
sponsorcommissie van Croonen-
burg. 

www.sv-vredeburg.nl

Kinderen kunnen leren 
schaken bij Vredeburg
Limmen - Vrijdag 7 novem-
ber speelde schaakvereniging 
Vredeburg ronde zeven. Krom 
speelde sterk tegen Admiraal, 
maar kreeg onvoldoende com-
pensatie voor het geofferde 
paard. Borst leek een gewonnen 
stelling te hebben, maar Dinkla 
creëerde voldoende tegenkan-
sen om een remiseaanbod af te 
dwingen. Limmen stond op het 
punt om zijn overwicht te ver-
zilveren, maar overzag een dra-
matisch mat in 1. De Ruiter sloeg 

alle stukken van Voorwalt maar 
zag te laat dat de koning pat 
stond. Hageman blijft winnen en 
stijgt dankzij winst op Blekemo-
len naar de tweede plaats. Ko-
mende vrijdag speelt het achttal 
thuis tegen MSC uit Enkhuizen. 
Vredeburg heeft een website 
www.sv-vredeburg.nl. Zaterdag 
1 november zijn de opleidingen 
begonnen, er is nog ruimte voor 
de beginnende kinderen vanaf 7 
jaar. Zij zijn zaterdagmiddag wel-
kom vanaf 15.45 uur. 
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Turnseizoen gestart
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
was de eerste turnwedstrijd van 
het seizoen 2008-2009. Elk jaar 
begint dat met een rayon team-
wedstrijd en zo ook voor de Uni-
tas turnsters in de derde/vierde 
divisie. 
De wedstrijd werd gehouden in 
sporthal De Walvis in Beverwijk 
en in de eerste wedstrijd de-
den de Pupillen II meisjes het 
erg goed. Twee meisjes uit de-
ze groep turnen in deze divi-
sie dit jaar en de overige meis-
jes zijn nog vijfde divisie. Romy 
Glorie, Serena Pirovano, Isabel-
le Flierman, Serena Bakker en 
Eva van der Zon wisten als groep 
een verdiende bronzen medaille 
te behalen.
Tegelijkertijd turnden ook de se-
nioren. In dit team zat maar een 
meisje wat in deze divisie turnt 

het komende seizoen, de ande-
re komen uit in de vijfde divi-
sie. Als team deden ze het goed 
en maakten geen grote fouten. 
Laura Langendijk, Maaike Gee-
len, Femke Dam en Tanya Zin-
del kwamen als team op de vijf-
de plaats.
In de laatste wedstrijd kwam de 
derde divisie turnsters van Uni-
tas aan de beurt. In deze groep 
zaten twee turnsters uit de derde 
divisie en een uit de vierde divi-
sie. Met z’n drieën wisten ze een 
mooi resultaat neer te zetten. 
Fabienne Raap, Evelien Schou-
ten en Erica Eeltink kwamen op 
een zesde plaats. 
De turnsters van Unitas kunnen 
met deze resultaten zeer tevre-
den zijn en zich weer gaan voor-
bereiden en trainen voor het 
turnseizoen 2008-2009. 

MHCU blijft groeien
Uitgeest - Er is bij MHCU af-
gelopen weekend weer veel ge-
beurd. De jongens D1 hadden 
een thuiswedstrijd tegen Myra 
voor de boeg. Een sterke tegen-
stander die vanaf het startsig-
naal meteen het initiatief nam en 
al in de beginfase op voorsprong 
kwam. Een bal werd van buiten 
de cirkel op doel geslagen, raak-
te de paal, bleef binnen de lijnen, 
een meegekomen aanvaller pro-
fiteerde hiervan en sloeg de bal 
in het doel: 0-1. Het leek of Uit-
geest hierdoor wakker geschud 
werd, maar tot scoren kwamen 
zij helaas niet. 
In de tweede helft nam Uitgeest 
het initiatief. Zij bleven druk uit-
oefenen op de verdediging van 
Myra, maar het mocht niet luk-
ken. In de slotfase hebben zij 
drie kansen laten liggen, maar 
voor MHCU kwam in de aller-

laatste minuut de gelijkmaker, 
1-1, waardoor de punten terecht 
verdeeld werden.
Zwaar tegen de verhouding in 
hebben de meiden MB1 van 
MHCU hun eerste thuiswedstrijd 
tegen Purmerend MB2 met 0-1 
verloren. De tegenstander bood 
de eerste helft weliswaar nog 
enigszins tegenstand en scoor-
de uiteindelijk met enig geluk 
het eerste en enige doelpunt. De 
beste kansen waren toch voor 
Uitgeest. 
De tweede helft kwam Purme-
rend bijna helemaal niet meer 
over de middellijn. Uitgeest cre-
eerde wederom kans naar kans 
maar de bal wilde er gewoon niet 
in. Links en rechts van het doel 
verdween de bal over de achter-
lijn en ook de keepster van Pur-
merend hield moedig stand zo-
dat ondanks voortreffelijk spel 

Gelijkspel voor de 
dames van FC Uitgeest
Uitgeest - De vrouwen van FC 
Uitgeest hebben uit tegen RKE-
DO 2-2 gespeeld. Het team van 
aanvoerder Shari Breetveld liet 
een sterke indruk achter.  
Er werd verzameld om 12.30 uur 
en daarna vertrokken de speel-
sters en begeleiding richting 
Avenhorn.
Tijdens de warming up had Uit-
geest al door dat het een erg 
moeilijk bespeelbaar veld was.
Om precies 14.00 uur begon 
de wedstrijd en na vijf minu-
ten kwam Uitgeest al snel op 0-
1 door Wendy Berkhout. Breet-
veld: “Dat was voor ons een goe-
de start. We bleven doorknokken 
voor de 0-2 maar dat mocht niet 
baten.” Na een half uur spelen 
kwam RKEDO na een goed op-
gezette aanval op gelijke hoog-

te: 1-1. Uitgeest had pech dat 
de thuisploeg voor rust nog een 
keer kon scoren: 2-1. Gezien de 
krachtsverhoudingen had Uit-
geest op dat moment te weinig 
gekregen. 
In de tweede helft ging Uitgeest 
weer knokken en kwam al snel 
op 2-2 door wederom Berk-
hout. Uitgeest had de arbiter 
niet bepaald mee. Breetveld: “De 
scheidsrechter bleef maar te-
gen ons fluiten en elke keer als 
wij in de aanval waren floot hij 
wel weer voor wat anders af. Zo-
doende kregen we ook nog eens 
drie gele kaarten. Dus wij kon-
den niet echt lekker voetballen. 
Het begon ons steeds meer te ir-
riteren.” Maar Uitgeest hield het 
hoofd koel en kon met een ver-
diend gelijkspel naar huis. 

en een enorme inzet de achter-
stand niet kon worden omge-
zet in gelijkspel of winst. Meisjes 
E1 moest uit spelen tegen Hoorn 
ME4. Uitgeest kwam al snel na 
de afslag op 1-0 voorsprong. 
Niet snel daarna kwam de ge-
lijkmaker. Vlak voor rust kwamen 
ze na een aanval op 2-1. Na de 
rust kwam Hoorn weer op gelij-
ke hoogte. Uitgeest wist er weer 
3-2 van te maken. Met een ei-
gen doelpunt van Hoorn werd 
de einduitslag 4-2 voor Uitgeest. 
Het was een sportieve wedstrijd 
waarin de meiden hard moes-
ten werken. MHCU groeit maar 
door, maar doet vooral een be-
roep op de jongens van Uitgeest 
en omstreken. Er zijn nog heel 
wat jongens nodig om een gehe-
le jeugdafdeling op poten te krij-
gen. Meer informatie op de web-
site: www.mhcu.nl. 

Clinic speed- 
badminton
Uitgeest - Op 7 december wordt 
er een clinic speedbadminton 
georganiseerd door Badminton-
club Oranjeboven in sporthal 
en tennisvereniging in Uitgeest. 
Deelnemers kunnen zich opge-
ven bij Dick Breeuwer, tel. 0251-
319793 of 06-42458979. 
De clinic wordt in twee dagde-
len georganiseerd. Start 14:00 
en 16:00 uur. Tijdens deze clininc 
wordt er ook een ouderkindtoer-
nooi georganiseerd. Tijdens de 
pauze is er een demonstratie van 
het eerste team. Er wordt in de 
hogere klasse gespeeld met ve-
ren shuttles. De inschrijvingskos-
ten voor het ouder/kindtoernooi 
zijn 5,00 euro. Voor meer infor-
matie over badminton of speed-
badminton kan men terecht bij 
Dick Breeuwer, tel: 0251-319793 
of 06-42458979.

Oranjeboven 1 en het 
Jeugdteam speelt gelijk
Uitgeest - Het eerste team van 
Oranjeboven heeft met 4-4  ge-
lijk gespeeld tegen badminton-
club Wijk aan Zee.
De eerste herenenkel werd ge-
makkelijk gewonnen door Re-
mon Hart. De eerste set met 21-
10 en de tweede set met 21-14.
De tweede herenenkel werd door 
afwezigheid van  Marcel v.d. Pas 
gespeeld door Dick Breeuwer. 
De eerste was nog spannend, 
21-18 en de tweede set werd 
verloren.
De partij van Cindy Engelbaerts 
werd vrij simpel in twee sets win-
nend afgesloten.
Het tweede dames enkelspel 
van Ilona Veldlhuis werd in drie 
sets verloren met 14-21, 21-15 
en 21-14. De damesdubbel van 
Cindy/Ilona werd in een twee-
setter gewonnen. De eerste set 
in de herendubbel van Remon 
/Dick werd in een spannende  
strijd gewonnen met 21-18 en 
de tweede set werd nipt verloren 
met 22-20 en in de derde set was 
Wijk aan Zee iets sterker en ein-
digde in 21-12.
De tussenstand was inmiddels 3-
3 en de laatste twee mixpartijen 
moesten nog gespeeld worden. 
De eerste mixpartij van Dick/

Cindy werd door het spelen van 
een tactische speelwijze snel be-
slist in 22-20 en 21-11. De laat-
ste mixpartij van Remon/Ilona 
werd in drie sets verloren. 
Door deze uitslag staat Badmin-
tonclub Oranjeboven stevig op 
de tweede plaats in de poule. 
Het jeugdteam van Oranjebo-
ven speelde in Heerhugowaard 
gelijk.
De twee jongensdubbelpartij-
en werden verloren en de jon-
gensenkel van Pepijn Boterman 
werd op een strijdbare wijze ge-
wonnen in twee sets, 21-15 en 
21-17. De tweede jongensenkel 
van Lars v.d. Graft werd ook ge-
wonnen. 
De jongens van Oranjeboven 
zijn op de goede weg. De derde 
partij van Michael Biesot werd 
in drie sets verloren. Michael 
speelde tegen een reus van een 
jongen maar wist de tweede set 
te winnen met 21-18. De eerste 
en derde set werd gewonnen 
door Heerhugowaard. De vierde 
partij van Jelle Ullersman ging 
ook verloren. Tussenstand 3-3. 
De twee laatste dubbelpartijen 
werden verdeeld en Lars/Pepijn 
wonnen hun dubbelpartij. Eind-
stand 4-4.



G  E M E E N T E  U I T G E E S T

I n f o b u l l e t i n
12 november 2008

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
C.C. Steiger, weduwe van Van 
Veen, oud 93 jaar

Kijk op Uitgeest
Verhuizen
De afgelopen week kregen we 
goed bericht. Ons huis is defi-
nitief verkocht. Eerst was het 
verkocht onder voorbehoud van 
financiering. Normaal gesproken 
is het niet zo’n struikelblok voor 
de kopers om de financiering 
rond te krijgen, maar in deze 
tijd van de kredietcrisis houd je 
als verkoper toch een beetje je 
hart vast. Gelukkig is alles voor 
elkaar en staat niets in de weg 
om ons huis over te dragen aan 
de nieuwe eigenaren. 

Nu nog hopen dat we op tijd de 
sleutel krijgen van ons nieuwe 
huis. Al met al heeft de bouw 
veel langer geduurd dan we 
dachten toen we de woning 
kochten. Maar nu is het einde 
in zicht. Twee weken terug had-
den we een kijkdag. We konden 
nagaan of het meerwerk in orde 
was en alles kon worden opge-
meten voor o.a. de vloerbedek-
king en het behang. Het zal erom 
spannen of we tijdig genoeg de 
sleutel krijgen om soepel over te 
kunnen, want half januari moe-
ten we onze huidige woning 
overdragen aan de nieuwe be-
woners.

Na anderhalf jaar burgemeester 
te zijn, voel ik me al echt een 
Uitgeester. Als ik straks met 
mijn gezin aan Aan de Kromme 
Sloot (ja, twee keer ‘aan’) woon 
zijn we ook echte inwoners van 
Uitgeest. Het worden nog enkele 
drukke maanden, want een ver-
huizing valt niet altijd mee, maar 
we hebben er zin in.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Eerste exemplaar Hutgheest
Wethouder Arnold Sely heeft donderdagavond 6 november uit han-
den van voorzitter Arthur Groen van de Historische Vereniging 
Oud Uitgeest het eerste exemplaar van de nieuwe Hutgheest in 
ontvangst genomen. Hij deed dat in de hal van het gemeentehuis, 
voorafgaand aan de opening van de expositie van kunstschilder 
Wim de Goede.

Alders licht advies toe in Uitgeest
Op 1 oktober bracht de Tafel van Alders advies uit aan de minis-
ters van V&W en VROM over de toekomst van Schiphol en de regio 
voor de middellange termijn (2010 tot 2020). Het advies heeft ook 
gevolgen voor de IJmondgemeenten en voor Castricum en Heiloo. 
Op maandag 17 november komt de heer Alders het advies toelich-
ten op een informatieavond voor inwoners in Bob’s Party Palace, 
Westerwerf 1, Uitgeest. De avond begint om 19.30 uur.

Naast de heer Alders geeft de heer 
Eilert, delegatielid aan de Tafel van 
Alders, aan wat het standpunt van 
de gemeenten is over het advies. De 
heer Sjaak Jansens van de Luchtver-
keersleiding Nederland geeft even-

eens een toelichting. Tijdens de 
informatieavond is er uiteraard gele-
genheid tot het stellen van vragen. 
Meer informatie over de standpun-
ten van de gemeenten is te vinden 
op www.milieudienst-ijmond.nl.

In het Jaarboek 2008 van Oud Uit-
geest is weer een aantal interessante 
onderwerpen uitgediept, waarover 
De Uitgeester al uitgebreid heeft be-
richt. Op de omslag staat een fraaie 

pentekening van Wim de Goede. Be-
halve bij de Historische Vereniging 
Oud Uitgeest is de Hutgheest te krij-
gen bij boekhandel Schuyt. De ver-
koopprijs is 15 euro.

Uitgeester Opvoedspreekuur
Uitgeest heeft een Opvoedspreekuur in het Gezondheidscentrum 
in Waldijk. Op het Opvoedspreekuur zijn ouders met kinderen van 
0-19 jaar welkom met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. 
Bij voorbeeld over onderwerpen zoals slapen, bedplassen en pu-
berteit. Ook kunnen ze advies krijgen over situaties die spannin-
gen opleveren, zoals agressief gedrag of ruzie in het gezin.

Het Opvoedspreekuur wordt gehou-
den door een pedagoog en is gratis 
te bezoeken. Het wordt in opdracht 
van de gemeente Uitgeest geor-
ganiseerd door de Jeugdgezond-
heidszorg Kennemerland en de GGD 
Kennemerland. Er zijn folders over 
opvoeden beschikbaar.

Waar en wanneer is het Opvoed-
spreekuur?
Het Opvoedspreekuur wordt gehou-
den in de ruimte van het consulta-
tiebureau in het Gezondheidscen-

trum in Waldijk, Graskamplaan 10 
te Uitgeest.
* Elke vrijdag is er van 09.00 tot 

10.00 uur een inloopspreekuur. 
Van 10.00 tot 12.00 uur is er een 
spreekuur op afspraak. 

* Elke tweede dinsdag van de 
maand is er ‘s avonds een inloop-
spreekuur van 19.00 tot 21.00 
uur. 

Het Opvoedspreekuur bezoeken 
kan ook zonder afspraak. Voor een 
afspraak: bel met telefoonnummer 
088 - 99 58 383.

Afsluiting Kleis
Deze week wordt de verkeersdrem-
pel op de Kleis in de bocht bij de 
Jacoba van Beierenlaan aangepast 
en gedeeltelijk verlaagd. De Kleis 

wordt hiervoor ter plekke afgeslo-
ten voor gemotoriseerd verkeer. 
De afsluiting duurt naar verwach-
ting tot en met het einde van de 
week. Het verkeer wordt met bor-
den omgeleid.

Raads- en commissievergaderingen beluisteren?
WWW.UITGEEST.NL



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING cOMMIssIE AlGEMENE ZAKEN EN
FINANcIëN
De commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op donderdag 13 november in de raadzaal van het gemeen-
tehuis, Middelweg 28. Op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:

- Bespreking voorstel kwartaalrapportages en aanbevelingen Hinson.
- Toelichting op ontwikkelingen Mill House.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De welstandscommissie behandelt op maandag 17 november 2008 
om 14.00 uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, 
Bergen en Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen 
in het gemeentehuis van Uitgeest. De agenda van de bouwplannen 
van de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 13 november 2008 
worden ingezien bij de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis 
van Uitgeest. U kunt ook contact opnemen met mevr. K. Dekker, tel. 
0251 - 36 11 69.

WIjZIGING VERORDENINGEN EN tARIEVEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken open-
baar bekend, dat in een openbaar register is opgenomen, en met in-
gang van vandaag op de gemeentesecretarie, Middelweg 28, Uitgeest, 
voor een ieder ter lezing zijn neergelegd en in afschrift tegen betaling 
der kosten voor een ieder verkrijgbaar zijn de besluiten van de ge-
meenteraad van 30 oktober 2008, met betrekking tot:
- de vaststelling van de tarieventabel 2009 behorende bij de Leges-

verordening 1997,
- de dertiende wijziging van de Verordening hondenbelasting Uitgeest 

1997,
- de zesde wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 

2006,
- de vaststelling van de tarieventabel 2009 behorende bij de Verorde-

ning lijkbezorgingsrechten Uitgeest 1997,
- de twaalfde wijziging van de Marktgeldverordening Uitgeest 1997,
- de vijfde wijziging van de Verordening belastingen op roerende 

woon- en bedrijfsruimten Uitgeest 2006,
- de vierde wijziging van de Verordening forensenbelasting 2005,
- de vierde wijziging van de Verordening toeristenbelasting 2005,
- de vaststelling van de tarieventabel 2009 behorende bij de Precario-

verordening.

De besluiten betreffen de verhoging van de diverse tarieven per 1 
januari 2009.
De verordeningen en de tarieventabellen treden in werking met in-
gang van eerste dag na die van de bekendmaking, derhalve met in-
gang van 13 november 2008. Het tijdstip van ingang van de heffingen 
is 1 januari 2009.

Uitgeest, 12 november 2008.
Burgemeester en wethouders van Uitgeest,
de secretaris,   de burgemeester,
Florence F.M. Eijck mevr. drs. A.E.H. Baltus

VAcAtuREs GEMEENtE uItGEEst
De afdeling Facilitaire Zaken van de gemeente is op zoek naar een 
Projectleider (M/V) voor 36 uur per week en een Beleidsmedewerker 
Financiën/Consulent (M/V) voor 24 uur per week. Meer informatie op: 
www.uitgeest.nl/vacatures/ 

ONtVANGEN BOuWAANVRAGEN
BR 2008-099 Prinses Irenelaan 85

Plaatsen dakopbouw
BR 2008-100 Populierenlaan 59

Plaatsen bouwkeet en opslagcontainer

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt ver-
leend.

AFGEGEVEN BOuWVERGuNNINGEN
Verzenddatum
12-11-2008 Aan de Kromme sloot

Oprichten 19 woningen    

12-11-2008 castricummerweg 1
Vernieuwen van daken

AFGEGEVEN slOOPVERGuNNING
Verzenddatum
12-11-2008 castricummerweg 1

Slopen twee kapconstructies en een schoorsteen

tER INZAGE lEGGING, VERZOEK OM VRIjstEllINGEN
Met ingang van vrijdag 14 november 2008 ligt in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

Bl 2008-094 Wethouder twaalfhovenstraat 7
Plaatsen erker

Met ingang van vrijdag 14 november 2008 ligt in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 
3.6 lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken 
bij de afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

Bl 2008-005 langebuurt 48
Wijzigen gevels

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

Extraatje voor lage inkomens
Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum 
kunnen dit jaar extra financiële ondersteuning krijgen van hun 
gemeente. Voor dit extraatje is vijftig miljoen euro beschikbaar. 
Bijna één miljoen huishoudens in Nederland heeft een inkomen 
tot 120% van het minimum. Dat betekent dat er per huishouden 
vijftig euro beschikbaar is.

Staatssecretaris Aboutaleb van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid heeft 
met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten afgesproken dat de ge-
meenten er voor gaan zorgen dat 
het geld bij de doelgroep terecht-
komt. De gemeente Uitgeest gaat 
huishoudens met een minimumin-
komen die bij de gemeente bekend 
zijn automatisch het extraatje ver-
strekken. Andere huishoudens met 
een inkomen tot en met 120% van 

het sociaal minimum worden er 
door voorlichting en in publicaties 
op gewezen dat zij het extraatje bij 
de gemeente kunnen aanvragen. 
Daarvoor is een speciaal formulier 
beschikbaar bij de dienst Sociale Za-
ken van de gemeente.
Het eenmalige bedrag is netto en 
wordt niet als inkomen beschouwd. 
Dat betekent onder meer dat het 
geen gevolgen heeft voor het recht 
op huur- en zorgtoeslag.

Wijziging inzameldag huisvuil in 2009
In het Oude Dorp, De Koog en het bedrijventerrein worden de hui-
vuilcontainers met ingang van 8 januari 2009 voortaan op donder-
dag geleegd. In De Kleis, Waldijk en het buitengebied worden de 
containers met ingang van 9 januari 2009 op vrijdag geleegd. 

Mogelijk worden alle routes anders 
gereden en daarom verzoekt GP 
Groot vriendelijk doch dringend de 
container op de ophaaldag tussen 
06.00 en 07.30 uur op de aanbied-
plaats neer te zetten. Voor meer in-

formatie over inzameling van huis-
vuil en overig afval verwijzen wij 
u naar de Afvalwijzer 2009. Deze 
wordt in december huis aan huis 
verspreid. Of kijk op: www.gpgroot.
nl onder het kopje ‘Inzameling’.

Inhaaldag huisvuil Nieuwjaarsdag
Donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) wordt er geen huisvuil opgehaald. 
Dit wordt ingehaald op vrijdag 2 januari.


