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Genomineerd voor 
Zilveren Maanprijs
Uitgeest - Acties-Uitgeest is 
genomineerd voor de Zilveren 
Maanprijs. Deze prijs is bedoeld 
om een project of activiteit op 
het gebied van natuur, milieu of 
landschap in Noord-Holland en 
uitgevoerd door vrijwilligers in 
het zonnetje te zetten. De prijs is 
een initiatief van de Milieufede-
ratie Noord-Holland, Landschap 
Noord-Holland en IVN Consu-
lentschap Noord-Holland. 
De prijs, een beeldje gemaakt 
door F. Zwaag, ontleent de naam 
aan een in Noord-Holland vrij-
wel uitgestorven dagvlinder, de 
Zilveren Maan. Er zijn drie no-
minaties: de kerkuilenwerkgroep 
Noord-Holland, de Tuin van Ka-
pitein Rommel in Castricum en 
Stichting Acties-Uitgeest. De in 

februari 2008 opgerichte Stich-
ting Acties-Uitgeest zet zich in 
voor het behoud van natuur en 
landschap in en om Uitgeest. In 
2008 werd er gestreden om het 
behoud van de Castricummer-
polder. 
Honderden steunbetuigers 
meldden zich aan. Door de mas-
sale steun van de Uitgeester be-
volking lukte het om de politiek 
ervan te overtuigen het omstre-
den dorpsplan naar de prullen-
bak te verwijzen. Vele hectaren 
natuurgebied bleven hierdoor 
gespaard en de eendenkooi Van 
der Eng werd gered van inkap-
seling in een villawijk. De uitrei-
king van de prijs vindt plaats op 
12 december. (Foto: Acties-Uit-
geest).

‘Het rijk van een tussen’

Uitgeest - In de maanden no-
vember en december hangen in 
de bibliotheek schilderwerken 
en gedichten. Deze zijn gemaakt 
door mensen met een psychia-
trische achtergrond. ‘Het rijk van 
een tussen’ symboliseert tijd en 
ruimte om elkaar te verkennen 
en elkaar te naderen. De tussen-
ruimte behoedt het onderscheid, 
maar brengt ook verbinding tot 
stand. De kunstwerken zijn te 
bezichtigen tot 31 december. 
Op vrijdagmiddag 13 november 
wordt om 14.30 uur de exposi-
tie ‘Het rijk van een tussen’ of-
ficieel geopend door wethouder 
Jack van der Hoek.

Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
streden acht kandidaten in on-
derlinge duels om de titel van 
de beste ‘snelontwerper’. Tijdens 
de finale van de museumnacht 
bij ARCAM architectuurcentrum 
Amsterdam kregen zij telkens 
vijf minuten de tijd om een op-
lossing te schetsen voor een ter 
plekke gesteld probleem. De jury 
wees direct na afloop de winnaar 
aan. De te winnen prijs: een ge-
honoreerde studieopdracht voor 
de herontwikkeling van twee 
kavels in de omgeving van het 
Stadsdeelkantoor Zuidoost. En 
deze heeft Svetlana Tsyganko-
va uit Uitgeest in de wacht ge-
sleept. Ze kwam als winnaar uit 
een voorselectie van 31 jonge ar-
chitecten. Ze is net afgestudeerd 
aan de Academie van Bouwkunst 
Amsterdam en woont sinds acht 
jaar in Uitgeest. Sinds kort heeft 
ze een eigen bureau. 

Architect uit  
Uitgeest wint prijs

Uitgeest - Zaterdag 14 novem-
ber is er van 10.00 tot 15.00 uur 
in De Klop naast de r.k. kerk aan 
de Langebuurt een herfstmarkt. 
Voor een klein prijsje zijn aller-
lei artikelen te koop en de op-
brengst gaat regelrecht naar de 
pastoor van Prijedor in Bosnië-
Herzegovina. Hij weet als geen 
ander in welk gezin de nood het 
hoogst is en wie hij kan helpen 
met iets extra’s; hout, warme kle-
ding of voedsel voor de winter. 
In december komen ook weer 
‘glazen potten’ in de plaatselijke 
winkels te staan. Daarin kan men 
wisselgeld stoppen voor hetzelf-
de goede doel.    

Herfstmarkt 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
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 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men 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.
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.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
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.

Spetterend optreden 
voor het goede doel
Castricum - Ashley, Mats en Ilona amuseerden hun gasten zaterdag 
met dans en muziek op een echt podium dat was opgesteld in de ach-
tertuin. Dat deden ze niet voor niets. Van alle genodigden werd ver-
wacht dat zij de portemonnee zouden trekken voor het goede doel; 
bedreigde walvissen. Er werd 306,00 euro opgehaald en dit bedrag 
wordt gestort op de rekening van Save the Wales.   

Tuin Kapitein Rommel genomi-
neerd voor Zilveren Maanprijs
Castricum – De Tuin van Ka-
pitein Rommel is genomineerd 
voor de Zilveren Maanprijs. De-
ze prijs is bedoeld om een pro-
ject of activiteit op het gebied 
van natuur, milieu of landschap 
in Noord-Holland en uitgevoerd 
door vrijwilligers in het zonnetje 
te zetten. De prijs is een initiatief 
van de Milieufederatie Noord-
Holland, Landschap Noord-Hol-
land en IVN Consulentschap 
Noord-Holland. 
De prijs, een beeldje gemaakt 
door F. Zwaag, ontleent de naam 
aan een in Noord-Holland vrij-
wel uitgestorven dagvlinder, de 
Zilveren Maan. Er zijn drie no-

minaties: de kerkuilenwerkgroep 
Noord-Holland, de Tuin van Ka-
pitein Rommel in Castricum en 
Stichting Acties-Uitgeest. De uit-
reiking van de prijs vindt plaats 
op 12 december. 
De Tuin van Kapitein Rommel is 
in het centrum van Castricum 
gelegen, schuin tegenover het 
NS-station. De tuin is ingericht 
als milieu-natuurtuin en wordt 
beheerd door de Stichting Tuin 
van Kapitein Rommel. Er is een 
plantenkas en een ontmoetings-
ruimte. Ook is er plaats voor na-
tuur- en milieueducatie, recrea-
tie, ontmoeting en divers vrijwil-
ligerswerk. 

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:
Kortenaerplantsoen Castricum: 
bruincypers poesje, wit neus-
je, kin en bef, 4 kniekousjes en 
zwart staartpuntje, 5 maanden, 
Zoë. Kortenaerplantsoen Castri-
cum: cypers katertje, witte wan-
getjes, mond en kin, bruin vlek-
je op linker wang, witte voor- en 
onderkant, 5 maanden, Tommy. 
Kapelweg/Hogeweg Limmen: 
zwarte gecatreerde kater, 1 grij-
ze snorhaar, 13 jaar, Droppie.

Groot Castricums Dictee
Castricum - Voor de derde keer 
op rij organiseert de Stichting 
Welzijn Castricum samen met de 
bibliotheek op 17 november het 
Groot Castricums Dictee. Leer-
lingen van het Jac. P. Thijsse en 
het Bonhoeffer College binden 
de strijd aan met een groep seni-
oren. Het gaat om de vraag wel-
ke groep het beste kan spellen, 
de jongeren of de ouderen?
In de bibliotheek staan veertig 
schoolbanken klaar om de deel-
nemers te ontvangen. Om 19.30 
uur barst de strijd  los. Het Jac. P. 
Thijsse en het Bonhoeffer Colle-
ge zorgen voor een ploeg van in 
totaal twintig goed voorbereide 
leerlingen. Twintig enthousias-

te taalliefhebbers van rond de 55 
jaar nemen het tijdens deze spel-
lingwedstrijd op tegen de leer-
lingen. Deze senioren hebben 
ter voorbereiding een workshop 
nieuwe spelling van drie ochten-
den aangeboden gekregen.

Het dictee wordt voorgelezen 
door de bekende dichteres El-
ly de Waard uit Castricum. In 
de pauze leest zij voor uit haar 
nieuwe gedichtenbundel ‘In het 
halogeen van 2009’. Net als vo-
rig jaar is het dictee geschreven 
door Han Peusken, neerlandicus 
uit Castricum. Publiek is welkom 
en kan ook meeschrijven met het 
dictee. 

Akersloot - In een pand aan de 
Hoocamp in Akersloot is woens-

Hennepkweke-
rij ontmanteld

dag een hennepkwekerij aange-
troffen. Er werden 550 planten op 
de eerste etage en de zolderver-
dieping aangetroffen. Er was bo-
vendien sprake van diefstal van 
stroom. Ook in Heiloo werd een 
hennepkwekerij aangetroffen.
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Winkel die ouder worden leuker maakt
Ouderenwinkel Limmen primeur regio
Limmen - Donald en Wieke Bis-
meijer openen zaterdag 14 no-
vember  een ouderenwinkel  
aan het Palet 1. Een jarenlange 
droom is dan werkelijkheid ge-
worden. 
Ouderenwinkel Limmen is ge-
specialiseerd in comfortartike-
len en hulpmiddelen voor senio-
ren. Artikelen die het onder meer 
mogelijk maken zolang moge-
lijk thuis te blijven wonen. Do-
nald vertelt: “Wij vinden het be-
langrijk dat ouderen een ruime 
en vrije keuze hebben in de aan-
schaf van producten die het ou-
der worden leuker maken. Daar-
bij kunnen wij ze deskundig ad-
viseren.” 
Het motto van ouderenwinkel 

is ‘De winkel die ouder worden 
leuk maakt’. Het assortiment van 
de ouderenwinkel  is erg breed 
en varieert van gezondheidspro-
ducten tot hobbyartikelen. 
“Mensen kunnen bij ons de ar-
tikelen direct aanschaffen en zo 
de bureaucratie rondom de ge-
zondheidszorg omzeilen”, ver-
volgt Wieke. “Soms duurt het 
maanden voordat aanvragen 
voor bepaalde zaken worden 
toegekend. Bij ons krijg je direct 
mee wat je koopt en kun je later 
de aanschaf via de verzekeraar, 
belasting of andere instantie pro 
beren terug te krijgen. Ook hier-
in kunnen we adviseren.” 

Producten in slaapcomfort, com-

municatie, toilet, douche en bad, 
mobiliteit, seniorencomputers, 
zitcomfort, slechtzienproduc-
ten en welness zijn in ruime ma-
te aanwezig en te bezichtigen in 
de winkel. Het is bovendien mo-
gelijk artikelen thuis te laten be-
zorgen. Ouderenwinkel Limmen 
gaat bovendien activiteiten or-
ganiseren, zoals scootmobiel op-
stapdagen,  scootmobiel veilig-
heidstrainingen en een gratis 
‘APK-keuring’ voor rollators. Ook  
zullen medewerkers helpen bij 
het opstellen van een aanvraag 
voor een Persoons Gebonden 
Budget dat men bij de gemeente 
kan aanvragen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.ouderenwinkel.nl.

Plusactiviteiten Bonhoeffercollege

Cursussen, lezingen 
en workshops van start
Castricum - Op het Bonhoeffer 
College gaan de Plusactiviteiten 
van het nieuwe seizoen weer van 
start. De basiscursus computer-
gebruik voor senioren start op 
vrijdag 27 november van 16.50 
tot 18.05 uur. De vervolgcursus 
voor senioren begint op op don-
derdag 19 november van 19.00 
tot 20.15 uur en op vrijdag 27 no-
vember van 15.30 – 16.45 uur.
De workshop Oosterse Lichtjes is 
maandag 16 november van 19.00 
tot 22.00 uur. Zelf mee nemen: 
twee oude kranten, een plastic 
tasje, een föhn en een doosje om 
de creatie in mee te nemen. 
Mindfulness is een lezing op 
donderdag 19 november van  
19.30 tot 21.30 uur. Men krijgt in-
formatie over de werking van het 
brein en hoe gewoontepatronen 
ontstaan. De lezing Quantumme-
chanica is op maandag 23 no-
vember van 19.15 tot 21.15 uur.  
Op een speelse en voor iedereen 
te begrijpen wijze, maakt men 
kennis met de begrippen en toe-

passingen van de quantumme-
chanica. Heksenvervolging in de 
Middeleeuwen is een lezing die 
plaatsvindt op 26 november van 
19.30 tot 21.30 uur. 
Kerststukjes  maken in drie les-
sen van 19.30 tot 21.00 uur start 
op maandag 30 november en er 
start een cursus op woensdag 
2 december. Vilten is een work-
shop op maandag 7 december 
van 19.00 tot 22.00 uur. Een zilve-
ren sieraad maken kan op don-
derdag 10 december. De cursus 
omvat twee lessen van 19.00 tot 
21.00 uur. 
Hormonale  problemen, premen-
strueel syndroom en overgangs-
klachten worden behandeld tij-
dens een lezing op woensdag 
25 november van 19.30 tot 21.30 
uur. 
China en het Chinese denken 
staan centraal tijdens een lezing 
op zaterdag 19 december van 
9.30 tot 11.30 uur.  Voor informa-
tie en inschrijving: 0251-671837 
of www.plusactiviteiten.nl. 

Programma 12 nov t/m 18 nov 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 & 21.30 uur 

zaterdag 16.00 & 18.30 & 21.30 uur
zondag 16.30 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur

“Terug naar de Kust”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
“De Storm”

donderdag 20.00 uur 
maandag & woensdag 20.00 uur 

“Millennium:
mannen die vrouwen haten”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag 20.00 uur 
“Julie & Julia”
zaterdag 13.00 uur 
zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur 
“UP 3D” (NL)

zaterdag 13.00 & 16.00 uur 
zondag 13.30 & 16.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en de 

Verdwenen Pakjesboot”

Millennium: mannen 
die vrouwen haten
Twee tegenpolen, Mikæl Blom-
kvist en Lisbeth Salander. Hij is 
een charmante man en een kri-
tische journalist van middelbare 
leeftijd en uitgever van het tijd-
schrift Millennium. Zij is een jon-
ge, gecompliceerde vrouw met 
zwartgeverfd haar, piercings en 
tatoeages en een uitermate goe-
de hacker. Samen vormen ze 
een ongewoon, maar sterk team. 
Mikæl wordt benaderd door oud-
zakenman Henrik Vanger. Veer-
tig jaar geleden is de zestienjari-

ge Harriët Vanger op mysterieu-
ze wijze verdwenen en vermoe-
delijk vermoord. De zaak is ech-
ter nooit opgelost en inmiddels 
verjaard. Toch wil Henrik Vanger 
graag dat Mikæl zich hier nog 
eens op stort. Aanvankelijk lijkt 
het onderzoek nergens op uit 
te lopen. Totdat Mikæl met hulp 
van Lisbeth op een spoor stuit 
dat rechtstreeks naar een zeer 
duister en bloedig familiegeheim 
voert... Dit is een film voor 16 jaar 
en ouder.

Een nieuw avontuur van de ma-
kers van ‘Sinterklaas en het ge-
heim van het grote boek’ waar-
in Sinterklaas en Diego de pak-
jesboot moeten inhalen. De Sint 
heeft zijn kasteel in Spanje wel 
verlaten, maar blijkt niet op de 

Spannende film over Sinterklaas  
boot naar Nederland te zitten. 
Hoe dat heeft kunnen gebeuren 
en hoe de Sint nu op tijd in de 
Nederlandse haven moet komen, 
beleven de kijkers in dit nieuw-
ste bioscoopavontuur voor de 
hele familie!Aangehouden 

na belediging
Uitgeest - Zondag heeft de po-
litie omstreeks 3.30 uur een 16-
jarige jongeman uit Castricum 
aangehouden voor belediging. 
De jongen, die onder invloed was 
van alcohol,  had onenigheid ge-

kregen met een beveiligingsme-
dewerker van een horecagele-
genheid aan de Middelweg en 
wilde niet weg. 
Toen de politie hem vervolgens 
sommeerden weg te gaan, be-
ledigde hij een van de agen-
ten en liep met opzet tegen hem 

aan. Hij is aangehouden, maar 
verzette zich fors tegen de aan-
houding.
 
Vanwege de leeftijd van de ver-
dachte werden de ouders in 
kennis gesteld van de aanhou-
ding van hun kind.

De Alkmaarse Bigband 
bij Jazz Session Club
Limmen - De Alkmaarse Big 
band met stersolist Loet v.d. Lee 
komt naar de Jazz Session Club 
Vredeburg op zondag 15 no-
vember. Het optreden begint om  
16.00 uur in de Vredeburg.
De Alkmaarse Bigband is één 
van de beste bigbands van 
Noord-Holland, die zeer profes-
sioneel geleid wordt door trom-
bonist Erik Blok. Het 43 jaar ou-
de orkest is qua repertoire ge-
baseerd op de muzikale funda-
menten van de Count Basie Big-

band, maar er worden ook stuk-
ken gespeeld van Duke Ellington 
en Mercer en zelfs van moder-
nisten als Thad Jones/Mel Lewis 
en Lenny Niehaus.  Maar ook La-
tin en funky stukken worden be-
slist niet uit de weg gegaan.  En 
dat zanger Theo van Gool op een 
voortreffelijke wijze de stijl van 
Frank Sinatra neerzet is natuur-
lijk ook niet niks. Stertrompettist 
Loet van der Lee is één van de 
allerbeste trompettisten die de 
de Nederlandse jazzscene kent.  

Bakkum - Van klassiek tot rock; 
vele soorten muziek klinken uit 
de blokfluiten van het Duin-
doornquintet. Al heel wat jaren 
speelt dit Quintet uit Castricum 
met veel plezier samen. 
Zaterdagmiddag 14 november 
kan men hun klanken beluiste-
ren in Het Oude Theehuys op het 
terrein van Dijk en Duin in Bak-

Duindoornquintet in Oude Theehuys
kum. Tussen 14.00 en 16.00 uur 
spelen zij gratis voor publiek. 
Natuurlijk kan men dan ook ge-
nieten van al het lekkers dat Het 
Oude Theehuys te bieden heeft; 
cappuccino met chocolade-ap-
peltaart? Of liever een kop huis-
gemaakte soep? Kijk voor meer 
informatie op www.hetoudethee-
huys.nl.
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Foto’s Beverwijk 
uit jaren ‘50 en ‘60
Beverwijk - ‘Dit was Beverwijk’ 
is een uniek nieuw boek van Jan 
van der Linden (Stichting Pren-
tenkabinet van der Linden) en 
Wim Spruit (auteur). Het boek 
telt 160 bladzijden en ruim 600 
niet eerder in boekvorm gepu-
bliceerde foto’s. De samenstel-
lers van het boek nemen de lezer 
mee naar het Beverwijk van de 
jaren ’50 en ’60 met af en toe een 
uitstapje naar een verder verle-
den. In zes hoofdstukken wordt 
de lokale geschiedenis verteld. 
De ontwikkeling van aardbeien-
dorp tot staalstad komt aan de 
orde, bekende en minder beken-
de Wijkers, van de patioscholen 
tot de Bisschoppelijke Kweek-
school, van Brasil op Weg tot de 
KGIJ, van het Sint Aagtendorp 
tot Terpischoré en van Willem 
Vessies tot een serie Beverwijk-
se burgemeesters. Van 13 tot en 
met 18 november is er een foto-
expositie in het Kennemer Thea-
ter. De expositie, die vrij toegan-
kelijk is, omvat ongeveer 400 fo-
to’s van diverse afmetingen. Ge-
kozen is voor foto’s van evene-
menten, straten en gebouwen  
in Beverwijk en bekende Bever-

Op de omslag van het boek staat 
een foto van café restaurant Belle-
vue op de kop van de Breestraat

wijkse personen. Gedurende de 
openingstijden van de expositie 
is het boek verkrijgbaar. Het kost 
19,50 euro. 
Vanaf zaterdag 14 november is 
het ook te koop bij Bruna, Bever-
hof in Beverwijk en bij Primera, 
Julianaplein in Wijk aan Zee voor 
dezelfde prijs. 

Australië-fan Jan Heersema begeleidt reis 

Australië niet voor het 
leven, maar voor even 

Castricum - Bijna iedereen kent 
wel iemand die er is gaan wo-
nen: Australië. Want voor veel 
Nederlanders heeft dit verre land 
een grote aantrekkingskracht. 
Zo ook voor Jan Heersema die 
het op zijn elfde al zeker wist. ,,Ik 
zat in de vijfde klas van de lagere 

school en was ervan overtuigd. 
,,Later ga ik naar Australie.’’ 
Dia’s van opa en oma die af en 
toe naar hun zoon en schoon-
dochter in Australie gingen, 
hadden zijn passie voor dat 
land aangewakkerd. Uitgestrek-
te landschappen tot  aan de ho-
rizon, groot en weids, met voor 
ons vreemde dieren, planten en 

Jan Heersema

komst viel ik van de ene in de 
andere verbazing. Het was com-
pleet anders dan het vertrouw-
de Europa, maar wonder boven 
wonder wel precies zoals ik het 
me had voorgesteld. Met 30 gra-
den was het warm bij aankomst 
op oudejaarsdag 1982. Het was 
hartje zomer, maar toch aange-
naam. Het rook er zelfs anders, 
de bomen, het gras en alles wat 
groeide, zorgde voor een heer-
lijke frisse geur. Samen met het 
geluid van totaal vreemde vogels 
was het voor mij een nieuwe we-
reld. Hetzelfde zal het de duizen-
den Nederlanders zijn vergaan 
die wel definitief gingen en het 
vertrouwde vaderland voorgoed 
achter zich lieten om in het ver-
re Australië helemaal ‘opnieuw’ 
te beginnen.’’ 

In de jaren 50 en 60 kozen veel 
mensen voor die grote stap. Ze 
vertrokken met een schip dat 
wekenlang hun wereldje zou zijn. 
Met een horizon vol onzekerhe-
den voor zich, want bijna nie-

bomen. ,,Dit was het land waar ik 
wilde wonen en wel voorgoed’’’, 
zegt Jan Heersema. Net als veel 
Nederlanders die ooit zo’n stap 
hebben overwogen. Hoewel ook 
velen, net als Jan, nooit echt de 
koffer definitief pakten en dat 
verre land tot hun tweede vader-
land maakten. Op zijn achttiende 
was het zover en ging Jan Heer-
sema op bezoek bij zijn oom en 
tante in Melbourne en zou hij 
voor het eerst vliegen. 

Jan: ,,Het was prachtig. Na aan-

mand was er ooit geweest voor-
dat men vertrok. Veel emigran-
ten hadden het moeilijk met de 
taal, het vinden van werk en huis 
en hadden heimwee naar fami-
lie en vrienden. En velen voelden 
zich voorgoed gevangen tussen 
twee werelden. Aan de ene kant 
lokte het vrije en weidse en aan 
de andere kant het oude gezelli-
ge Holland. 

Jan Heersema: ,,Ondanks het feit 
dat ik vind dat ik de juiste keu-
ze heb gemaakt door uiteindelijk 
niet te gaan emigreren, ligt mijn 
hart in dit land. Vandaar ook dat 
ik mijn vrouw 10 jaar geleden heb 
gevraagd daar te gaan trouwen. 
Het is een prachtige ervaring om 
ergens langs de kant van de weg 
stil te staan en diep in een vallei 
vogels te horen krijsen en verder 

niets, helemaal niets. Geen auto, 
vliegtuig of brommer. Voor men-
sen uit Europa en zeker uit Ne-
derland een hele speciale bele-
venis die je nooit meer vergeet. 
Sinds mijn eerste kennismaking
met Australie ben ik meerde-
re keren teruggekeerd waarvan 
een paar keer met een aantal 
geinteresseerden uit de omge-
ving en ook aspirant-emigranten 
van toen, die uiteindelijk nooit 
zijn gegaan’’. 

Jan weet dat de stap om zo’n reis 
te maken voor veel mensen groot 
is. Drempels als de taal, het over-
stappen onderweg en het onbe-
kende. Ook als alleen-reizende 
is de drempel vaak hoog om dit 
land toch nog eens te bezoeken. 
Hij gaat voor de laatste keer een 
reis maken naar Australië. Heer-
sema gaat nationale parken, ste-
den en emigranten uit de regio 
bezoeken. 
Mensen die interesse heb-
ben om met hem mee te gaan, 
kunnen een e-mail sturen aan 
j.f.heersema@hetnet.nl of bellen 
met 06 43805646 (svp na 19.00 
uur) voor informatie rond de 
route en data etc. Nadat datum 
en vlucht in overleg vastgesteld 
zijn kan men zelf een ticket boe-
ken bij een reisbureau naar ei-
gen keuze.

Jan Heersema met medereizigers 
onderweg

De mooie kust van Australië

Jet Spronk schrijft boek
Castricum - Het boek ‘Een huis 
in Nuenen’ van de Castricumse 
Jet Spronk is uitgegeven. ‘Een 
huis in Nuenen’ is het verhaal 
van een honderd jaar oud, ver-
vallen huis. Wel is er een prach-
tige, verwilderde tuin. Dan komt, 
uit onverwachte hoek, een echt-
paar te voorschijn. Zij kopen het 
huis en willen er een droom-
huis van maken. Her en der lig-
gen struikelblokken op je pad. 
Geld- en tijdgebrek zijn hoofd-
rolspelers. Maar er zijn gelukkig 
ook lieve vrienden met helpende 
handen. Jet: “Kortom, een leuk, 
humoristisch, gezellig en ont-
spannend boek, verkrijgbaar bij 
de boekhandel.

Veilinggeld Dijk en Duin naar 
een kerstmarkt met attracties
Castricum - Een oproep voor 
een goede besteding van 3.500 
euro leverde vele ideeën op. 

Dit is het bedrag wat de kunst-
veiling in juni ter gelegenheid 
van het jubileumjaar van Dijk 
en Duin opbracht. De advies-
commissie van de steunstich-

ting Duin en Bosch koos uitein-
delijk voor een kerstmarkt en 
een kerstkermis. Deze commis-
sie was erg gecharmeerd van 
de ideeën om in de kerstperio-
de iets leuks en gezelligs te or-
ganiseren voor een grote groep 
cliënten. De kerstperiode is voor 
vele cliënten een lastige periode. 

Limmen - Op zaterdag 28 no-
vember van 10.00 tot 16.00 uur 
presenteren zangeres Simone 
Awhina en fysiotherapeut Yme 

Workshop Bosgra, beiden uit Limmen de 
workshop ‘De Bevrijdende Kracht 
van jouw Stem’. Locatie: Abdij 
van Egmond in Egmond-Binnen. 
Reserveren via 06-15008232 of 
reserveren@justsimone.com. 
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“Klaar voor de start…”

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips op fi-
nancieel en verzekeringsgebied. 
“De landelijke Startersdagen van 
de Kamer van Koophandel zijn af-
gelopen zaterdag weer een groot 
succes geweest. Ondanks de 
economische crisis blijft het bij 
veel mensen kriebelen om voor 
zichzelf te beginnen. Vrijheid en 
flexibiliteit spelen een belangrij-
ke rol. De vrijheid om het werk in 
te delen zoals jezelf wilt en je te 
ontwikkelen in de richting die je 
het meeste aanspreekt.  Droomt 
u ook van een eigen bedrijf? Of 
van een toekomst als freelancer? 
Kom dan goed voorbereid voor 
de dag.” 

“Het spannendste onderdeel van 
de voorbereiding is wellicht wel 

een financiering aanvragen bij 
een bank. Zij vragen om een on-
dernemingsplan. Maar wat moet 
daar in komen te staan? Het 
meest belangrijke is uw motiva-
tie. Waarom wil u eigenlijk een 
eigen bedrijf starten? En wat wilt 
u bereiken met uw bedrijf? Fi-
nanciële onafhankelijkheid, al-
tijd uw eigen tijd kunnen inde-
len, een nobel doel nastreven, 
bekend worden of wellicht iets 
anders. Het is niet alleen belang-
rijk om dit voor een ander op pa-
pier te zetten. Op die momen-
ten dat de omzet tegenvalt, dat 
die medewerker het alweer ver-
keerd heeft gedaan, of dat u het 
gewoon even niet meer ziet zit-
ten, dán is het belangrijk dat u 
uw kracht weer haalt uit de re-
den waarom u voor uzelf bent 
begonnen.” 

Uitwerking van uw idee
“Vervolgens zal u in het plan uw 
idee uit moeten werken: wat wilt 
u aan wie op welke manier gaan 
verkopen vanuit welke plaats. 
En wat onderscheidt u van an-
deren die hetzelfde of bijna het-
zelfde doen. Met andere woor-
den: waarom moeten die klanten 
juist naar u toekomen? En uiter-
aard moet u het plan afsluiten 
met een financieel overzicht: Wat 
moet u investeren en welk be-
drag heeft u gespaard. Ook mag 

een opzet van de opbrengsten 
en kosten niet ontbreken: wat 
denkt u te gaan verdienen?” 

Deskundige tips
“Kom ook eens met uw plan-
nen bij ons langs. Onze advi-
seurs hebben jaren lang con-
tact met ondernemers uit uw re-
gio en kunnen u tips geven. Uni-
vé is niet voor niets voor de vijf-
de achtereenvolgende keer uit-
geroepen tot beste zakelijke ver-
zekeraar van Nederland.  Er staat 
voor u een tas klaar met daar-
in onder andere een USB-stick 
waarop Univé speciaal voor star-
ters een aantal handige formu-
lieren en documenten heeft ge-
zet. Zo worden een aantal za-
ken nét iets gemakkelijker voor 
u. Denk aan een voorbeeldoffer-
te, of een overeenkomst van op-
dracht. Maar ook de formulie-
ren die u al vóór de start van uw 
bedrijf nodig heeft, zoals het in-
schrijfformulier van de Kamer 
van Koophandel en een model 
van een ondernemingsplan. Kort-
om: reden genoeg om als begin-
nend ondernemer eens binnen 
te stappen bij Univé Noord-Ken-
nemerland.” 
Univé in Limmen is te vinden 
aan de Drie Linden 1, tel. (072) 
5053581. In Heemskerk is de 
winkel gelegen op de Maerelaan 
6, tel.: 0251-657075. 

Sint Nicolaas is in aantocht!
Castricum -  Op zaterdag 14 
november komt Sinterklaas aan 
in Castricum. Zondag bezoekt 
hij de kinderen van Limmen en 
Akersloot. Het ziet er naar uit dat 
het beiden dagen een groot feest 
wordt in de drie dorpen!
Zaterdagmiddag begint de in-
tocht op het Kooiplein in Cas-
tricum. Vanaf 13.15 uur is het 
daar al gezellig met een grote 
groep Pieten, het Castricumse 
koor Musicstar en muziekvereni-
ging Emergo. Sinterklaas wordt 
om 13.45 uur verwacht. Hij komt  
met een koets en wordt bege-
leid door de Windjammers. Er is 
ook een speciale wagen waarop 
een  huis staat. Zo kan iedereen 
zien hoe dat ’s nachts gaat met  
pakjes gooien door de schoor-
stenen. De optocht gaat richting 
Pancratiuskerk waar het feest 
wordt  voortgezet. Om 14.45 
uur wordt iedereen verwacht. 
De route loopt vanaf het Kooi-
plein  naar de W de Zwijgerlaan, 
Jul. v. Stolbergstraat, Pr. Mau-
ritsstraat, Beatrixstraat, Toren-
straat, Zaalbergstraat, Van Eg-
mondstraat,  Pernestraat, Geel-
vinckstraat,    Burgemeester 
Mooijstraat, Dorpsstraat. tot aan 
de Pancratiuskerk.

Zondag komt Sint Nicolaas sa-
men met zijn Pieten om ongeveer 
12.00 uur de jachthaven A.R.Z.V. 

binnenvaren. Na aankomst zal 
Sint-Nicolaas een korte rijtoer 
houden door Akersloot in een 
open koets. Hierna gaat hij naar 
de r.k. kerk van Akersloot. In de 
kerk speelt een muzikaal duo 
en het kinderkoor De Meerzan-
gertjes zingt. Burgemeester Em-
mens-Knol en Pastor Henk Hu-
depohl zullen de Sint komen be-
groeten. Alle kinderen die een 
tekening of ander werkstuk-
je voor de Sint gemaakt heb-
ben, kunnen deze aan de Pie-
ten overhandigen tijdens de in-
tocht. Voorzie deze wel van naam 
en adres, want de mooiste teke-
ning wint een prijs.

Limmen
Om 14.00 uur zullen Sint en de 
Pieten aankomen in de haven 
van Limmen. Hier zal Peter Dek-
ker samen met de burgemeester 
Emmens-Knol de Sint binnenha-
len en toespreken. Daarna zal de 
optocht door het dorp starten, 
voorafgegaan door de drumband 
en harmonie, die weer voor vro-
lijke muziek en sinterklaasliedjes 
zorgen. Bij aankomst op het Stet 
kunnen alle tekeningen wor-
den ingeleverd en in ruil daar-
voor krijgt de kinderen een met 
helium gevulde sinterklaasbal-
lon. Hiermee gaan de Pieten leu-
ke acts doen en tijdens de op-
tocht zal in het park de Enterij 

een ballonnenwedstrijd plaats-
vinden. Voor meer informatie of 
downloaden kleurplaat, zie www.
sinterklaaslimmen.tk. De route 
verloopt vanaf het Stet, naar de 
Achterweg, Dampegheestlaan, 
Dusseldorperweg,  Enterij, Mid-
denweg, Nachtorchis, Rietorchis, 

Zonnedauw, Dusseldorperweg. 

Akersloot
Om ongeveer 15.45 uur komt het 
gezelschap aan bij de kerk waar 
pastor Olling de Sint en zijn Pie-
ten officieel zal verwelkomen. 
De ouders worden vriendelijk 

verzocht in de zijbeuken plaats 
te nemen, zodat de kinderen 
kunnen zitten in de banken van 
het ‘Kinderland’. Het kinderkoor 
onder leiding van Mia Ploegaert 
verzorgt de muziek. Rond 16.30 
uur besluiten Sint en Pieten hun 
bezoek. 

Marianne 25 jaar juf
Castricum - Met een welver-
diend ‘lang zal ze leven’ werd juf 
Marianne Kleijn door alle kin-
deren van de Montessorischool 
voor een feestelijk jubileum bin-
nengehaald. Iedere leerling had 
een portret getekend van haar. 
Juf Marianne heeft nu vele uit-
voeringen van zichzelf en weet 
beslist hoe iedere leerling haar 
ziet. Of, zoals een derde groe-
per het zei: “Onze Juf Marian-
ne is vet cool”. Een boeket van 
de ISOB en een toespraak van 

directeur Jan Beuvens maakten 
het feest compleet.
Haar eigen kinderen hebben nog 
op de Montessorischool Castri-
cum gezeten. Marianne vond het 
zo’n goede school met een pret-
tige sfeer dat ze in 1990 met veel 
plezier startte als parttime me-
dewerkster Nederlandse taal. Na 
het behalen van haar hoofdak-
te en de nodige Montessori-op-
leidingen geeft ze nu alweer ja-
ren tot ieders genoegen les in de 
middenbouw. 
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Op de Solex voor 
kinderen met kanker
Akersloot - De Solexrace van 
Akersloot is alom bekend en  
hier is ook een van Nederlands 
grootste Solexclubs gevestigd. 
Het kon dus ook niet uitblijven 
dat juist in Akersloot een ver-
huurbedrijf van Solexen werd 
opgericht. 
Drie jaar geleden is door Henk 
Levering, eigenaar van De 
Vriendschap een Solexverhuur-
bedrijf gestart. De familie Le-
vering viert volgend jaar dat zij 
dertig jaar eigenaar zijn van de 

Vriendschap en door goede con-
tacten met KIKA, kinderkanker-
fonds is er een actie in het leven 
geroepen. 

Van iedere rijder staat Solexver-
huur Akersloot een euro af aan 
dit doel. Het grote voordeel van 
de solex is dat er geen helm-
plicht is, zij vallen in de catego-
rie snorfietsen. Het seizoen start 
begin maart en er kunnen er re-
serveringen geboekt worden tot 
31 oktober. 

Ondernemen na de crisis
Afgelopen woensdag organiseerde de Businessclub CAL een drukbe-
zochte ondernemersbijeenkomst in De Burgerij in Limmen. De regio-
directeuren van vier banken - ABN Amro, Fortis, ING en Rabo - gaven 
suggesties en benoemden kansen voor lokale ondernemers. Maar eerst 
opende Thijs Penning van de Kamer van Koophandel de avond met een 
inleiding over het huidige economische klimaat en de invloed daarvan 
op de regio. 
Wat mij daarin opviel is dat hij breder keek dan de huidige economische 
crisis: “Er is een fundamentele ontwikkeling gaande waarbij het niet al-
leen gaat om een economische crisis maar ook om een verschuiving van 
het mondiale machtsevenwicht, een energiecrisis, een voedselcrisis en 
de vergrijzing van de samenleving.” Hij trok daaruit de conclusie dat het 
ook voor lokale ondernemers nooit meer wordt zoals het was vóór de 
crisis en dat zij zich daaraan zullen moeten aanpassen.
Ik was er blij mee dat hij dat hier, voor een zaal vol ondernemers, zo 
duidelijk zei. En wat ik er dan nog aan toe zou willen voegen is dat deze 
aanpassing gepaard kan gaan met een andere manier van denken over 
groei en welvaart. Niet zoveel mogelijk kopen en verkopen, maar het 
zorgen voor elkaar en voor de wereld zou centraal kunnen staan.
Later op de avond werd dat nog onbedoeld onderstreept. Ieder van de 
vier banken behandelde een onderwerp, waarvan duurzaamheid er - 
gelukkig - één was. Henry van Zijl van Fortis Bank wees in zijn pre-
sentatie op een aantal interessante, groene subsidiemogelijkheden voor 
ondernemers en noemde ook de lagere fiscale bijtelling voor zuinige 
leaseauto’s. Helaas prees hij deze regeling aan met de woorden: “Als je 
een zuinig model kiest, kun je voor hetzelfde geld in een grotere auto 
rijden. Dat zult u fijn vinden.”
Die redenering maakte voor mij duidelijk hoe belangrijk het is dat ook 
ondernemers zich afvragen wat er op dit moment nu écht belangrijk is. Is 
dat een zo groot mogelijke auto, omdat je anders niet serieus genomen 
wordt? Of is dat zorgdragen voor elkaar en het milieu? Als je voor het 
laatste kiest, kom je met het openbaar vervoer of de fiets en durf je te 
laten zien wat je belangrijk vindt en waar je moeite voor wilt doen. Als 
ondernemer anno 2010 reageer je dan adequaat op de fundamentele 
ontwikkelingen die Thijs Penning noemde - daar kan je bedrijf alleen 
maar beter van worden!
Moniek Scholtens, groene coach en trainer

Verkeersdruk
Als bewoner van de Breedeweg maak ik mij – nog meer dan anderen 
- zorgen over de herinrchting van de Dorpsstraat. Wordt onze straat, 
evenals de Verlegde Overtoom en Jacob Rensdorpstraat, nu al steeds 
meer gebruikt voor doorgaand verkeer, dat zal in januari en daaropvol-
gende maanden bij gedeeltelijke afsluiting van de Dorpsstraat steeds 
vaker het geval worden. En ik ben bang dat dit niet tijdelijk zal zijn, want 
met vele anderen vrees ik dat het idee van de fietsstraat waar auto’s wel-
kom zijn, niet zal werken. De automobilisten worden ongeduldig, jagen 
de fietsers op, die op hun beurt op de voetgangers inrijden. Leuk winke-
len daar! Maar ik denk dat veel auto’s de Dorpsstraat ook zullen mijden 
en lekker de Verlegde Overtoom in zullen schieten waar ze flink gas 
kunnen geven! Ook nu al rijdt veruit het meeste verkeer hier oost-west. 
Ik besef  heel goed dat ik aan een doorgaande weg woon en uiteraard 
meer verkeer langs mij heen krijg dan wanneer ik in een willekeurige 
straat met alleen bestemmingsverkeer zou wonen. Maar dat ik binnen-
kort bijna al het doorgaand verkeer Beverwijk-Alkmaar langs mijn deur 
krijg, is me wat al te gortig. Zou dan tenminste tijdens de aanleg van de 
nieuwe Dorpsstraat – en misschien ook daarna - geen eenrichtingsver-
keer kunnen worden ingevoerd? En zou dat ook niet wenselijk zijn voor 
Beatrixstraat-Ruiterweg? Er moet eens een goed verkeerscirculatieplan 
worden ingevoerd voor het hele dorp, waaraan volgens mij eenrichtings-
verkeer (maar dan wel 50 km) op de Dorpsstraat een welkome bijdrage 
zou leveren. Randwegen zijn planologisch en ook vanuit milieuoptiek 
niet meer mogelijk, maar we kunnen wel proberen de lasten zo eerlijk 
mogelijk te delen. (De lusten ook trouwens, maar die zijn hier helaas 
niet aan de orde).
J.J. Commijs, Breedeweg.

Limmen - Twee politieagenten 
liepen verwondingen op toen zij 
zaterdag ingrepen bij een vecht-
partij op de Stationsweg in Hei-
loo. Tussen 3.00 en 3.30 uur brak 
een vechtpartij uit. Een agent 
greep in, hij trok de vechtende 
mannen uit elkaar. Hierop werd 
hij belaagd door twee broers 
van een van de vechters. De drie 
mannen waren agressief en in 
de worsteling die ontstond lie-
pen twee agenten verwondin-
gen aan hun gezicht op. De drie 
broers, 17 en 21 uit Limmen en 
23 jaar uit Alkmaar, zijn aange-
houden.

Geweld gebruikt 
tegen agenten

Klimop schaatst 
voor water
Castricum - Vorige week heeft 
basisschool De Klimop mee-
gedaan met de landelijke ac-
tie ‘Schaatsen of zwemmen voor 
water’. De groepen 3 tot en met 
8 werden bonden de schaatsen 
om in Alkmaar om geld op te ha-
len voor Plan Nederland. Ieder-
een probeerde zo veel mogelijk 
rondjes te schaatsen. Door het 
sponsoren van een willekeurig 
bedrag per gereden ronde heb-
ben de 178 kinderen een aar-
dig bedrag opgehaald. Deze op-
brengst is dit jaar bestemd voor 
projecten in Zambia. 

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433

Symphonica nieuwe 
raadsleden Gorteldonk
Limmen - Afgelopen zaterdag 
was de start van het 44-jarige ju-
bileumseizoen van carnavalsver-
eniging De Uylenspieghels. Met 
veel glitter en glamour vond de 
aftrap van het seizoen plaats. Er 
verscheen een decor van Symp-
honica in Gorteldonk met ‘Joop 
v. d. Ende’ die een programma in 
elkaar wilde zetten. 

Toppers in de oude samenstel-
ling. Geer (Cees van Doorn) en 
Goor (René Levering) namen af-
scheid. Net zoals Michael Jack-

son (Erik Lamers). Nieuw is Je-
roen v.d. Boom en dat bleek  Je-
roen de Jonge te zijn. Ook de 
twee Jacksons waren nieuwe 
raadsleden: Marco Schouten 
en Henk Kaandorp. Erik Lamers 
heeft de voorzittershamer van 
Adri van Steenis overgenomen 
en blijft toch nog verbonden aan 
de Uylenspieghels. Zo kan prins 
Tyl Xlll, Bart Lieferink, met een 
voltallige raad, dit jubileumsei-
zoen vieren. Zondag 13 decem-
ber staat de traditionele eetmid-
dag op het programma.

Egmond - Op zondag 15 no-
vember treedt in de Slotkapel te 
Egmond aan den Hoef het Lup-
po-Borletti Consort op. Gestimu-
leerd door een publiek dat niet 
meteen ‘ach’ en ‘wee’ roept als 
qua positie eens buiten gebaan-
de paden wordt getreden, voe-
ren deze enthousiaste musici 
hoogstaande klassieke werken 
uit, die de toehoorders ‘verlicht’ 
de Slotkapel zullen doen verla-
ten. Zij spelen o.a. de Kreuzerso-
nate van Beethoven en de symp-
honie Espagnol van Eduard Lalo.
Het concert begint om 15.00 uur
op de Slotweg te Egmond aan 
den Hoef. Kaartverkoop voor 
aanvang of te bestellen bij D. 
Thijssen, tel. 072-5062033 en W. 
Noteboom, tel. 072-5062387. 

Concert in 
de Slotkapel
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Inloopavond bij Vocal Choice
Castricum - Gemengd koor Vo-
cal Choice organiseert op 18 no-
vember een speciale inloop-
avond voor belangstellenden. 
Wekelijks repeteert het koor op 
woensdagavond met uitzonde-
ring van de kerstperiode en zo-
merperiode van juni tot en met 
augustus. Hoewel het koor ruim 
50 leden telt, waaronder een be-
hoorlijk aantal tenoren en bas-
sen, kunnen nog enkele mannen 
worden geplaatst. Het koor heeft 
een regionaal karakter. Vrijblij-
vend kunnen belangstellen-

de mannen tijdens deze inloop-
avond kennismaken met het re-
pertoire variërend van licht klas-
siek tot musical, de sfeer en de 
koorzangers. Geïnteresseerde 
sopranen en alten zijn ook wel-
kom maar momenteel is hiervoor 
een wachtlijst. De Inloopavond 
vindt plaats in de repetitieruimte: 
aula Augustinusschool (achter 
de Pancratiuskerk) op woensdag 
van 20.00 – 22.00 uur. Dirigent is 
Cees Brugman en de vaste pia-
nist is Gijs Braakman. (Foto Tine-
ke Zonneveld).

Nieuwe prins presenteert zich
Castricum - Afgelopen zondag 
werd door de carnavalsvereni-
ging De Windtrappers de nieuwe 
Prins gepresenteerd voor het ko-
mende seizoen. Samen met zijn 
ceremoniemeester en de jeugd-
prinses maakte hij zijn opwach-
ting in een paard en wagen bij 
Café de Balustrade waar een 
enthousiaste menigte hem op-
wachtte. 

Hij kondigde zich aan met de 
woorden “Ik ben Prins Geert den 
1e en mijn motto is. We zette al-
lus op stteltu”. Ook de jeugd liet 
zich niet onbetuigd. Zij nam het 
voortouw en haar naam is Prin-
ses Celine en zei dat iedereen 
die zich verdienstelijk maakt voor 
de gemeenschap in aanmerking 
komt voor haar eigen onder-
scheiding, de vergulde ratel. 

Castricum - Zondagavond 1 
november heeft de brandweer 
geassisteerd bij een buitenslui-
ting aan de CF Smeetslaan. De 
bewoonster had de deur achter 
zich dichtgetrokken zonder de 
sleutel mee te nemen. De brand-
weer heeft het bovenlicht bij de 
voordeur stuk geslagen om ver-
volgens de deur te openen.
Donderdagochtend zorgde de 
rookgenerator van een telefoon-
winkel in Geesterduin, die nor-
maal functioneert als inbraakbe-
veiliging, een loze melding. 

Vrijdag 6 november was er een 
melding van een binnenbrand 
op de hoek van de Puikman. Al 
tijdens de rit naar het incident 
werd bekend dat het om een 
slooppand ging. Omdat niet be-
kend was of er nog personen in 
het pand aanwezig waren, ging 
de brandweer met zwaailicht 
en sirene op pad. Bij aankomst 
bleek dat er een poging was ge-
daan tot brandstichting. 

Brandweer 
komt in actie

Lezing vrijmetselarij en 
Het verloren symbool
Castricum - Het  nieuwe boek 
van Dan Brown ‘Het verloren 
symbool’ gaat over de vrijmet-
selarij. Van dit boek zijn er in 
Amerika in een dag één miljoen 
exemplaren verkocht. Vrijmetse-
laars uit Castricum en omstre-
ken laten belangstellenden op 
een voorlichtingsavond kennis-
maken met de vrijmetselarij zo-
als zij die beleven en beoefenen. 

Door aan de hand van het boek 
in de wereld van Dan Brown te 
duiken komt men meer te we-
ten over de feiten en de myste-
ries van de vrijmetselarij. De le-
zing wordt gehouden op donder-
dag 19 november, aanvang 20.00 
uur. Informatie en aanmelding 
op de website: www.vrijmetse-
laarsloge-branding.nl. De toe-
gang is gratis.

Castricum - Het Bonhoeffer 
College organiseert een filoso-
fisch café met prikkelende uit-
spraken, film, muziek, debatten, 
paneldebat, filosofen ‘look-a-
like-contest’, rad van Fortuyn en 
de gebroeders Meester. 

Dit vindt plaats op dinsdag 24 
november van 19.00 tot 21.15 uur 
in de aula, entree is gratis. 

Filosofisch café

Castricum - Op donderdag-
avond 19 november geeft Peter 
Lassooy, schrijver van het boek 
‘Monnikenwerk’ een lezing over 
de invloed van de abdij van Eg-
mond op het landschap van 
Noord-Kennemerland. De lezing 
voor donateurs van de werk-
groep Oud-Castricum en ande-
re belangstellenden is in het ont-
moetingscentrum Geesterhage 
en begint om 20.00 uur. 

Peter Lassooy heeft interessan-
te conclusies getrokken uit zijn 
uitgebreide studie naar de ont-
staansgeschiedenis van het land-
schap rond Egmond. De stich-

Lezing invloed abdij op landschap

ting van de Egmondse abdij om-
streeks 950 na Christus, viel sa-
men met de eerste pogingen van 
de bewoners van Noord-Holland 
om zich krachtig te verweren te-

gen ongewenste watervloeden. 
In het proces van de waterkering 
hebben de monniken een gro-
te rol gespeeld, niet alleen in het 
gebied rondom de abdij. Hun in-
vloed strekte zich uit over geheel 
Noord-Holland, zelfs tot ver over 
de provinciegrenzen. 

In de lezing wordt ingegaan op 
de samenhang tussen een aan-
tal factoren welke tegelijkertijd 
aanwezig waren. Stormvloeden 
en kustafslag, het ontstaan van 
jonge duinen en een dalende 
bodem door ontginning van de 
veengebieden, het waren ingrij-
pende processen die in betrek-
kelijk korte tijd het landschap 
veranderden. Meer informatie op 
www.oudcastricum.com. 

Avonturier op zoek 
naar verdwenen bom

Akersloot - Wildernisgids en au-
teur Frank van Zwol uit Akersloot 
stak in 2007 op ski’s de Groen-
landse ijskap over. Tijdens de 
voorbereiding van deze expedi-
tie stuitte hij op een merkwaar-
dig en waar gebeurd verhaal. 

“In 1968 crashte een Ameri-
kaanse B-52 bommenwerper 
met kernwapens aan boord na-
bij de luchtmachtbasis Thule op 
Groenland. Het vliegtuig werd uit 
elkaar gescheurd en de nucleai-
re lading veroorzaakte een enor-
me milieuramp. Een van de vier 
waterstofbommen is nog altijd 

spoorloos en omgeven 
met militair geheim en 
bron van speculaties.” 
Van Zwols expeditie-
ervaring en de vlieg-
tuigramp in 1968 ver-
werkte hij in de thril-
ler Het Thule-incident. 
Hierin sluiten een Duit-
se journaliste en een 
Nederlandse milieu-
activist zich aan bij een 
expeditie over de ijs-
kap. De verontrusten-
de boodschap van Al 
Gore over klimaats-
verandering, smeltend 
poolijs en enorme zee-
spiegelstijging valt in 
het niet bij het drei-
gende scenario in Het 
Thule-incident.

De verwevenheid van de fictie-
ve personages met de waarge-
beurde achtergrond waartegen 
hun acties zich afspelen resul-
teerde in een huiveringwekken-
de eco-thriller, midden in de ac-
tualiteit van klimaatsverandering 
en terrorisme. Op Youtube is de 
auteur te zien tijdens zijn expe-
ditie en research voor Het Thu-
le-incident.  

Het Thule-incident verschijnt in 
november 2009 bij Karakter Uit-
gevers en is gesigneerd te be-
stellen via de website van de au-
teur www.wilderness-effect.nl.  

Presentatie Flow en 
Laan bij Goed Contact 
Castricum - Op dinsdag 17 no-
vember is er weer een bijeen-
komst van het netwerk ´Goed 
Contact. Anita Mooiweer, hoofd 
business development bij Sano-
ma Uitgevers, zal presenteren 
hoe ze het nieuwe blad ´Flow´ 
heeft ontwikkeld in in de markt 
heeft gezet. Haar weg naar suc-

ces is niet over rozen gegaan en 
er komt wel wat ‘ondernemer-
schap’ aan te pas. 
In een presentatie van circa 45 
minuten vertelt Anita waar zij 
tegenaan is gelopen en hoe zij 
hiervoor oplossingen heeft ge-
vonden. 
Dit doet zij in de kelder van 

Boekhandel Laan. Flow is een 
blad dat zes keer per jaar ver-
schijnt en gericht is op hoogop-
geleide vrouwen tussen 30 en 45 
jaar, die druk zijn met werk, kin-
deren en hun sociaal leven. Ook 
Laan stelt zich voor:

Het bestuur van Goed Contact 
nodigt belangstellenden uit voor 
deze bijeenkomst op 17 novem-
ber om 19.30 uur. Deze is voor 
leden gratis en niet-leden beta-
len 10,00 euro. Voor meer infor-
matie en aanmelden: www.goed-
contact.nl. 



11 november 2009 pagina 13

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

KortWeg

Limmen - Het onderwerp ‘De 
geschiedenis van gebrandschil-
derd glas in lood’ staat op de 
agenda van de tweede thema-
middag van dit seizoen van de 
KBO in Limmen. 
Mevrouw Janneke van Zanten 
uit Heerhugowaard houdt deze 
voordracht over glas in lood op 
donderdag 12 november in de 
Vredeburg, aanvangstijd 14.00 
uur.

Themamiddag 
‘Glas in lood’

Heiloo - De maandelijkse na-
tuurwandeling door de verschil-
lende onderdelen van Landgoed 
Nijenburg, georganiseerd door 
het IVN, Vereniging voor Natuur- 
en Milieueducatie, voert in no-
vember naar de zuid-oostkant, 
het zogenaamde Engelse Werk. 
Dit is een parkachtig gedeelte, 
aangelegd in de Engelse land-
schapsstijl met kronkelende pa-
den. 
De wandeling op zondag 15 no-
vember begint om 10.00 uur bij 
de Kattenberg aan de Kenne-
merstraatweg en duurt ongeveer 
twee uur. Een donatie (richtlijn 2 
euro) wordt op prijs gesteld. Voor 
nadere inlichtingen: IVN-Hei-
loo@hccnet.nl of 072-5325110. 
Opgave vooraf is niet nodig.

Meer herfst in het 
Heilooër Bos

Castricum - Maandag 16 no-
vember houdt ‘Passage’, de 
christelijke maatschappelijke 
vrouwenbeweging, haar leden-
bijeenkomst in de Maranatha-
kerk, aanvang 20.00 uur. Het on-
derwerp is: ‘De boeiende wereld 
van vlinders’. Spreekster is: Me-
vrouw Joke Stuurman-Huitema.
Belangstellenden zijn welkom, 
van hen wordt een bijdrage van 
3,00 euro gevraagd.

Ledenbijeenkomst 
van Passage

Castricum - Tijdens de collec-
teweek heeft de Dierenbescher-
ming afdeling Castricum 7.669,06 
euro opgehaald. Iedereen die de 
collectant heeft gemist, kan een 
gift overmaken op gironummer 
493727, t.n.v. Nederlandse Ver-
eniging tot Bescherming van 
Dieren Alkmaar e.o. 

Opbrengst collecte 
Dierenbescherming

Castricum - De Stichting Dom 
Dziecka zet zich in voor twee 
kindertehuizen in Stargard in het 
noordwesten van Polen. Twee 
keer per jaar gaat men met een 
hulptransport naar Polen, in juni 
en december. De inzamelingsac-
tie voor het kersttransport is op 
20 november van 10.00 tot 17.00 
uur in winkelcentrum Geester-
duin bij Albert Heijn. Voor meer 
informatie www.domdziecka.
nl.eu.

Inzamelingsactie 
voor kersttransport

Castricum - Vaak zouden 
60plussers wel willen kiezen 
voor een computer, maar vinden 
ze de stap van het aanschaffen 
te groot. 
Voor deze mensen is er goed 
nieuws, het Probeer PC-project! 
Een half jaar lang kunnen in-
woners van de gemeente Cas-
tricum een speciale senioren-
computer uitproberen, met be-
geleiding van een Gildevrijwilli-
ger aan huis. Na dit half jaar kan 
men beslissen de computer wel 
of niet over te nemen. Men kan 
ook met de partner deelnemen 
aan het project.
Op 1 december kunnen belang-
stellenden een demonstratie van 
deze speciale seniorencompu-
ter bijwonen, uitleg krijgen over 
het project en zich desgewenst 
inschrijven voor deelname aan 
dit project. De bijeenkomst vindt 
plaats van 13.30 tot 15.00 uur in 
ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5. Aan-
melden bij de Stichting Welzijn, 
tel. 0251–656562, Geesterduin-
weg 5.

Informatie over de-
probeercomputer

Castricum - De Stichting Wel-
zijn organiseert in samenwerking 
met GZZ Dijk en Duin en en de 
ouderenbonden ANBO, KBO en 
PCOB een film over gezond ou-
der worden op 19 november van 
14.00–16.00 uur in ontmoetings-
centrum Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 5. De toegang 
is gratis. Deze middag wordt be-
geleid door drs. Anke Beerlage, 
Preventiewerker/GZ psycholoog.
Aanmelden bij Stichting Welzijn, 
tel. 0251-656562. 

De kunst van het 
ouder worden

Akersloot - Diabetes is een van 
de grote gezondheidsproblemen 
in de nabije toekomst. Vijf me-
dewerkers van Move komen bij 
Vrouwen van Nu in Akersloot 
verschillende aspecten van sui-
kerziekte belichten. Beweging, 
voedsel en voetverzorging ko-
men aan de orde. Ook niet-leden 
kunnen  deze avond bijwonen.
Op woensdag 18 november, aan-
vang 20.00 uur in Bar ‘t Achter-
om, Kerklaan 20. Toegang niet-
leden 5,00 euro.

Move bij 
Vrouwen van Nu

Wijk aan Zee - Op vrijdag 13 no-
vember start in galerie KOP van 
WaZ in Wijk aan Zee de exposi-
tie ‘Blikvangers’ met werk van de 
Castricumse Mireille Moya. 
In haar werk ziet men ogen ge-
schilderd die als toeschouwer 
een blik toewerpen in plaats van 
andersom. De expositie duurt tot 
3 januari en naast de kleurrijke 
olieverfschilderijen van Mireille 
Moya zijn ook werken van Judith 
Freise en beelden van Yfke de 
Fluiter te bewonderen. KOP van 
WaZ is op donderdag en vrijdag 
geopend van 12.00 tot 18.00 uur 
en op zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. 
KOP van WaZ, Voorstraat 12, 
Wijk aan Zee. Meer informatie is 
tevinden op www.kopvanwaz.nl 
en www.mireillemoya.nl.

Expositie schilderij-
en Mireille Moya

Limmen - Lionsclub Langedijk 
organiseert op vrijdag 20 novem-
ber om 19.30 uur een wijnproe-
verij in de stolpboerderij De Vre-
deburg in Limmen. De opbrengst 
wordt in het voorjaar besteed 
aan een dagje uit voor zelfstan-
dig wonende ouderen in Lange-
dijk en omstreken. 
Lionsclub Langedijk nodigt be-
langstellenden uit om deel te ne-
men aan deze avond in de boer-
derij De Vredeburg aan de Dus-
seldorperweg 64 in Limmen.
Men is welkom om voor 15,00 
euro mee te proeven. Opgeven 
kan bij gerardine.res@hetnet.nl, 
tel. 072 505 17 71. Men kan ook 
op de avond zelf besluiten om te 
komen. 

Wijnen proeven 
voor goede doel

Limmen - Op woensdag 18 no-
vember is de ledenavond van 
de KVG in de Burgerij, aanvang 
20.00 uur. Gerarda Groot- Mak 
komt vertellen over haar boek 
met de titel ‘Alleen met velen’.

Ledenavond KVG

Castricum - De zee en de dui-
nen hebben veel dichters geïn-
spireerd. Bij de Volksuniversi-
teit  kan men vanaf 19 november 
een korte maar krachtige cursus 
‘Dichters en hun poëzie’ volgen. 
Centraal in de cursus staan Adri-
aan Roland Holst, Leo Vroman, 
Lucebert en Vasalis. 
Er zijn vijf bijeenkomsten plus 
een literaire wandeling door Lei-
den. Meer informatie en inschrij-
ving via www.vucas.nl of bij de 
VUcas, Kooiplein 24a, 670048.

Cursus ‘Dichters 
en hun poëzie’

Castricum - Dinsdag 24 novem-
ber start een extra serie lessen 
bij de Volksuniversiteit over ge-
bruik van de digitale camera. 
Meer informatie en inschrijven 
via www.vucas.nl of bij de VU-
cas, Kooiplein 24a, 670048.

Cursus digitale 
fotobewerking

Heiloo - In vier avonden wordt 
een beeld gevormd van de ge-
meenschap van Christenen zoals 
die ontstond, leefde en de we-
reld overwon.
Op 12 november zal gesproken 
worden ‘Wat geloofden de vroe-
ge Christen’? Op 19 november 
staat centraal ‘Hoe leefden de 
vroege Christenen’? Deze bij-
eenkomsten worden gegeven 
in de Ter Coulsterkerk onder lei-
ding van Drs. A. Mulder.
Op 26 november wordt van ge-
dachten gewisseld over ‘Hoe 
kwamen de vroege Christenen 
over’? Op donderdag 3 decem-
ber zal besproken worden ‘Hoe 
overwonnen de vroege Christe-
nen’? Deze bijeenkomsten wor-
den gehouden in het Willibror-
dushuis op de Westerweg in Hei-
loo, naast de Willibrorduskerk. 
Opgeven kan men zich via tele-
foonnummer 5330906.

Van Jezus tot 
Constantijn

Regio - De Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind 
(NSGK) houdt dit jaar van 16 tot 
en met 21 november haar lande-
lijke collecte. Duizenden vrijwilli-
gers gaan op pad om geld in te 
zamelen voor kinderen en jon-
geren met een handicap. Uniek 
is dat giftgevers deze week zelf 
kunnen gaan zien hoe hun gift 
besteed wordt. 
Wie geen collectant aan de deur 
heeft gehad, maar toch een bij-
drage wil overmaken, kan dit 
doen via giro 552000 van de NS-
GK te Amsterdam. 

Collecte NSGK

Castricum - De Vrijwilligers Va-
caturebank is op zoek naar be-
stuursleden op allerlei terreinen. 
Bijvoorbeeld voor de Algeme-
ne Nederlandse Bond voor Ou-
deren. 
Deze is op zoek naar bestuursle-
den die, na een inwerkperiode, in 
april 2010 de vertrekkende voor-
zitter, secretaris, penningmees-
ter en twee bestuursleden willen 
vervangen. Het bestuur wordt 
dus vrijwel geheel vernieuwd in 
verband met het verstrijken van 
lange zittingperiodes. 
Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met de Vrijwilligers 
Vacaturebank, Geesterduinweg 
5 in Castricum, tel. 0251-656562, 
vcc@welzijncastricum.nl.

Wie neemt het AN-
BO-stokje over?

Egmond-Binnen - Traditiege-
trouw zijn in de expositieruim-
te van Abdijkaarsen ook dit jaar 
weer tal van bijzondere kerst-
groepen te zien. Dit jaar krijgt 
het Betlehemdorp weer de cen-
trale plaats toebedeeld.
Het kerstdorp en de expositie 
van de kerststallen is te zien van 
15 november tot en met 6 janu-
ari van maandag tot en met zon-
dag van 10.30 tot 16.30 uur. Be-
halve eerste kerstdag en nieuw-
jaarsdag. Abdijkaarsen is gele-
gen aan de Vennewatersweg 27, 
in Egmond-Binnen.
Er is ruime parkeergelegenheid.
Zie ook www.abdijvanegmond.nl

Expositie kerststal-
len en kerstdorp

Regio - Als gevolg van het be-
sluit van minister Klink van 
Volksgezondheid om jonge kin-
deren te vaccineren tegen Mexi-
caanse griep, zullen in Noord-
Holland Noord ongeveer veertig-
duizend vaccinaties worden toe-
gediend. 
Voor vragen kunnen mensen te-
recht op www.ggdhollandsnoor-
den.nl of www.veiligheidsregio-
nhn.nl. Klik op de Grieppande-
mie-banner. Ook is een infor-
matienummer geopend: 072 566 
2662.

Informatienummer 
grieppandemie

Egmond-Binnen - Op zaterdag 
14 november geeft Gemengd 
Koor Crescendo uit Egmond-
Binnen een concert in het Dorps-
huis ‘De Schulp’ in Egmond-Bin-
nen. Aanvang 20.15 uur.
De toegangsprijs bedraagt 7,50 
euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de zaal.

Concert Crescendo  



pagina 14 11 november 2009

Nieuwe kleding draagt 
geheim met zich mee
Limmen - De nieuwe kleding van trouwe sponsor Timmerfabriek Mo-
lenaar uit Akersloot blijkt  niet alleen heel lekker te zitten maar draagt 
ook een soort geheim met zich mee. Sinds de mannen van Limmen E2 
de outfit dragen winnen ze elke wedstrijd. Niet dat dit heel makkelijk 
gaat, er blijft strijd, maar de winst is er wel. Dus namens de leiders Jos 
van Duin, Pierre Commandeur en de bikkels van het E2 team van VV 
Limmen heel hartelijk bedankt.

Kwartet Limmen E2 geselec- 
teerd voor de 4x4 regiodag
Limmen - Op 24 oktober werd 
bij Vitesse’22 in Castricum een 
4x4 stratenvoetbaltoernooi ge-
houden. Vier wedstrijden werden 
er gespeeld, waarvan er drie dik 
werden gewonnen. Daarna werd 
er een kwartfinale gespeeld te-
gen de Forester. Door een gelijk-
spel moest er door middel van 
penalty’s een winnaar komen en 

dit werd het kwartet van Limmen 
E2. Toen de halve finale. Deze 
was zwaar en spannend en werd 
helaas verloren. 
De vier beste teams die door 
mogen werden geselecteerd 
door de KNVB. Hierdoor kwam 
ook het viertal van Limmen E2 
in aanmerking voor de regiodag, 
die plaatsvindt op 8 mei 2010.

V.l.n.r. de gelukkige mannen: Isidoor Stuifbergen, Arthur Gonzalez 
Martinez, Vince Commandeur en Cody Kerssen.

Biljartvereniging WIK
Groenendal kampioen Libre 
derde klasse district Alkmaar
Castricum - Tijdens finalewed-
strijden om het persoonlijk kam-
pioenschap Libre derde klasse, 
heeft Peter Groenendal het kam-
pioenschap op zijn naam ge-
bracht.
Zes van zijn zeven medestanders 
bleken niet in staat te zijn om 
hem van deze titel af te houden. 
In de voorwedstrijden die er aan 
vooraf gingen, had Peter met een 
eindmoyenne van 2.61 en 8 pun-
ten, zich als vijfde geplaatst. Ook 
zijn medeclublid Klaas Jonge-
neel, wist als tweede geplaatste 
met een eindmoyenne van 2.48 
en 10 punten door te dringen tot 
de finale.

De eerste zes partijen werden 
volledig gedomineerd door Pe-
ter. Klaas had tot en met de zes-
de partij er 4 gewonnen. Als laat-
ste kreeg hij Peter nog. Hij was er 
op gebrand om tegen Peter, die 
reeds tot kampioen was uitge-
roepen, hem de loef af te steken. 
Hij deed dat in een spectaculai-
re partij van 18 beurten, waar-
mee Klaas een prachtige twee-
de plaats veroverde. Peter ein-
digde met een eindmoyenne van 
precies 3.00 en Klaas met 2.68. 
Al met al was dit een succesvol 
slot van deze finale voor de twee 
afgevaardigden van B.V. WIK, 
die door veel belangstellenden 

Winst voor SV Vredeburg
Limmen - Het eerste Vredeburg 
8-tal won in een spannende strijd 
de bondswedstrijd tegen Purme-
rend via winst van K. Kramer, B. 
Stolp, J. Admiraal, N. Hageman 
en H. Ebels. E, Stolp, G. Hafkamp 
en J. Limmen verloren. In ronde 7 
overzag Admiraal een sterk tus-
senschaak van J. Limmen, wat 
hem een stuk zou kosten, maar 
Limmen zag spoken in een da-
meaanval en liet de kans voorbij-
gaan, waarna Admiraal de partij 

naar zich toe kon trekken. J. Teb-
bens speelt dit seizoen sterk en 
hield lang stand tegen routinier 
H. Ebels, pas in het eindspel brak 
hij door een stuk te verliezen. K. 
Aafjes was geïmponeerd door 
het sterke spel van P. de Ruijter 
en kwam niet verder dan remise. 
De jeugdige R. Aafjes won ver-
rassend van J. Brantjes. G. Haf-
kamp won door een fraaie offer-
serie gevolgd door promotie van 
H. Ebels junior.

Gelijkspel voelt als overwin-
ning voor Schaakclub Bakkum
Bakkum - In de tweede bonds-
wedstrijd haalde Schaakclub 
Bakkum op de valreep een ge-
lijkspel uit het vuur. Pas laat op 
de avond werd tot opluchting van 
de Bakkummers een gelijkspel 
gehaald tegen het lastige Ope-
ning’64 waar twee jaar terug in 
het kampioensjaar nog van werd 
verloren. Al vroeg op de avond 
kwam het team van coach Bob 
Bakker, die ditmaal ook zelf ach-
ter het bord plaatsnam, op ach-
terstand. Peter Siekerman aan 
bord 2 kreeg met zwart na een 
geweigerd gambiet een weder-
zijdse drukstelling, waarin zwart 
dacht een pionnetje te kunnen 
meesnoepen. Niets was minder 
waar. Door een eenvoudige tus-
senzet van wit kostte het een vol 

stuk en enige zetten later werd 
Siekerman zelfs mat gezet (0-1). 
Op de overige borden werd flink 
strijd geleverd. Adri Twisk aan 
bord 7 deed een kansrijk stuk-
offer, kreeg een mooie aanval, 
maar zijn tegenstander ontsnap-
te en met remise mocht Twisk 
uiteindelijk niet klagen. Aan bord 
1 had Henk van der Eng een de-
gelijke partij die de hele avond 
in evenwicht bleef, zodat meer 
dan remise er niet in zat. Onder-
tussen had ook Bob Bakker aan 
bord 8 een stuk geofferd, doch 
het sloeg niet door en moest on-
danks geniepige zetjes later op-
geven. Ruud Kloek aan bord 5 
had een gelijkopgaande strijd. 
Met actief spel kreeg zijn tegen-
stander echter het initiatief en 

van de club in ‘De Viaanse Mo-
len’ werd gevolgd.

In de reguliere competitie wer-
den tijdens inhaalwedstrijden 
door zowel Cees Burgmeijer, als 
Jan Kamp en Hans Kooyman 
goede zaken gedaan. Alledrie 
behaalden in een dubbele par-
tij in totaal 23 punten, waarvan 
voor ieder uit de beste partij 13 
punten. 
Jan Kamp steeg door deze pres-
tatie van de zestiende naar de 
zevende plaats. Hans Kooyman 
verliet als lantaarndrager de 
24ste plaats en nestelde zich op 
plaats 16. Cees Burgmeijer kwam 
in de middenmoot terecht op de 
elfde plaats. Kees Baars klom 
met zijn dubbele partij van in to-
taal 18 punten naar de tweede 
plek op de ranglijst, al heeft hij 
wel als enige een partij meer ge-
speeld. 

de winst (1-4). Gren Noteboom 
wist af te ruilen naar een gunstig 
eindspel, waarin uiteindelijk een 
tempozetje de winst bracht (2-4). 
De tegenstander van Fons Ver-
meulen deed een kansloos stuk-
offer, met enig geduld werd de 
winst door Vermeulen veilig ge-
steld. Arno Schlosser kwam aan 
bord 4 in een Konings-Indische 
partij onder druk te staan. Met 
een fraai schijnoffer werd in het 
middenspel een pion gewonnen. 
Vlak voor de tijdcontrole werd 
stukwinst over het hoofd ge-
zien, doch Schlosser kreeg een 
gevaarlijke vrijpion in het cen-
trum. In de hectische tijdnoodfa-
se bleef Schlosser koelbloediger 
en wist door winst een gelijkspel 
voor Bakkum uit het vuur te sle-
pen. Schlosser heeft hierdoor de 
koppositie in de competitie van 
Adri Twisk overgenomen. Stand 
aan kop: 1. Arno Schlosser; 2. 
Henk van der Eng; 3 Adri Twisk.

Siem Groentjes nestelt zich in de 
bovenste regionen van de ranglijst

Castricum - Er gebeurt de laat-
ste weken erg veel bij biljartver-
eniging ’t Stetje. Zo was een he-
le periode Jeroen van de Kerkhof 
onverslaanbaar en nu laat Siem 
Groentjes positief van zich ho-
ren, en hoe. Hij won afgelopen 
vrijdag drie partijen en scoor-

de maar liefst 46 wedstrijdpun-
ten, en nestelt zich in de boven-
ste regionen van de ranglijst. De 
eerste partij van Siem was tegen 
Jeroen van de Kerkhof, die een 
pak slaag van jewelste kreeg, 
en Siem er in 11 beurten een 
eind aan maakte. Hij produceer-
de een hoogste serie van maar 
liefst 24 caramboles en haalde in 
deze partij 23 wedstrijdpunten. 
Siem won zijn tweede partij te-
gen Siem Castricum in 19 beur-
ten en in zijn derde partij was hij 
ook te sterk voor Cees Brouwer 
die in 25 beurten aan zijn eind 
kwam. 
Jan Elting had ook een goede 
avond en won zijn beide partij-

en en frommelde zich ook in de 
kopgroep. Eerst werd Eugene 
Burgzorg verslagen in 23 beur-
ten. De tweede partij was nog 
beter, die duurde maar 16 beur-
ten tegen Hein Huijser, waardoor 
Jan toch 27 wedstrijdpunten kon 
toevoegen. Verder zijn er nog 
een paar partijen die de moeite 
waard waren, bijvoorbeeld Step-
han Castricum die in 14 beurten 
Fred van Haasen versloeg, wat 
hem 16 punten opleverde, en 
een goede spannende partij tus-
sen Henk Revers en Harm Regts, 
die in het voordeel uitpakte voor 
Harm. Harm won in 16 beurten, 
en scoorde ook 16 punten, maar 
omdat Henk ook bijna uit was 
haalde hij ook 13 punten.
Aankomende vrijdag is er geen 
competitie, omdat het ‘Verner 
Oussoren’ toernooi wordt ge-
houden op 13 en 14 november.

Meervogels blijft koploper
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels kwam afgelopen 
weekend niet in actie omdat het 
veld van tegenstander VVZ was 

afgekeurd. Concurrent Uitgeest 
speelde wel maar verloor. 

Meervogels blijft hierdoor na 

acht duels trots aan kop staan. 
Het team van trainer Han Visser 
moet het zondag 15 november 
opnemen tegen Ilpendam. 
Deze tegenstander staat triest 
onderaan met slechts een punt-
je.
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Limmen verliest van OFC
Limmen - Limmen heeft afgelo-
pen zondag wederom niet kun-
nen winnen van OFC, die als 
laatste nummer op de ranglijst 
staat. Begin oktober verloor Lim-
men uit bij Purmerend en afge-
lopen zondag was OFC uit Oost-
zaan te sterk voor Limmen. Zon-
der de geschorste trainer Jos van 
Veelen begon Limmen slap op 
het kunstgras. Het spel was rom-
melig en Limmen liet zich regel-
matig in de luren leggen door de 
spitsen van OFC. Over de gehe-
le eerste helft valt weinig te mel-
den, behalve een schot van OFC 
die op de lat uiteen spatte boven 
Jesse Piscaer.
De tweede helft was beter. Lim-
men zette direct druk op de bal 
en OFC kwam niet aan voetbal-
len toe. Het enige wat OFC pro-
beerde was middels de diepe bal 
de spitsen aan te spelen. Lim-

men daarentegen speelde bij 
balbezit verzorgd en probeerde 
telkens de vrije man te vinden. 
Limmenverdediger Guido Me-
ijer stoof met de bal langs de 
linkerkant op en gaf een goe-
de voorzet op de, bij de tweede 
paal, wachtende Jeroen Velt. De-
ze schoot binnen, maar werd ge-
red door de keeper. De bal was 
niet klemvast en rolde over de 
doellijn. Echter de scheidsrech-
ter kon dit niet waarnemen en de 
grensrechter vlagde, uiteraard, 
niet. Hierdoor bleef het gelijk.
In de 65e minuut had Limmen 
de openingsgoal moeten maken. 
Na een goed uitgevoerde coun-
ter door middenvelder Jim Rui-
ter en aanvaller Veldt werd Rik 
Seignette alleen voor de kee-
per gezet. In plaats van de bal 
laag langs de keeper te schieten, 
schoot Seignette hoog over.

Een kwartier voor tijd werd dan 
toch de wedstrijd geopend. Ech-
ter het was niet Limmen die 
scoorde, maar OFC. Door OFC 
werd een vrije trap prachtig bin-
nengeschoten. Limmen zette al-
les op alles en dit resulteerde 
al snel in de gelijkmaker. Inval-
ler René Hof werd door de kee-
per in het strafschopgebied on-
deruit gehaald, waarna Harry 
Verduin vanaf 11 meter Limmen 
op gelijke hoogte schoot. Hierna 
kon de wedstrijd alle kanten op. 
Maar het was OFC die 3 minu-
ten voor tijd de 2-1 maakte. Een 
hoge voorzet werd bij de tweede 
paal binnengekopt. Dit was voor 
Limmen de genadeklap. Dat in 
de laatste seconde ook nog de 
3-1 achter Piscaer viel, deed er 
niet meer toe.
Zondag staat de topper tegen 
VSV op het programma. Limmen 
zal weer alles op alles moeten 
zetten om dit verlies zo snel mo-
gelijk te vergeten.

DOS Trampoline D-team 
behaalt de eerste plaats
Castricum - Zaterdag 7 novem-
ber werd in Castricum de eer-
ste wedstrijd van de teamcom-
petitie West georganiseerd door 
DOS Castricum. DOS kwam uit 
met drie teams in de teamcom-
petitie West. Er werd gesprongen 
in de D- en E-klasse. Het D-team 
bestond uit Philip Elders, Lian 
Maalman, Iris Dekker en Lotte 

Tabak. In dit team werden een 
aantal nieuwe keuze oefenin-
gen gesprongen en dat ging erg 
goed. Het D-team eindigde na-
melijk op de eerste plaats in hun 
poule met een groepstotaal van 
219,80. Het E-2 team bestond uit 
Thomas Noordeloos, Danique 
Heisterkamp, Aranka Veen, Bar-
ry Kortekaas. Ze sprongen een 

goede wedstrijd en behaalden 
daarmee de vijfde plaats in hun 
poule met een groepstotaal van 
198,00. Tot slot het jongste team, 
met vier springers die voor het 
eerst een wedstrijd sprongen. In 
het E-3 team sprongen Renske 
Haasbroek, Esmee v.d. Hors, Mi-
lo Memedov en Madé Couwen-
berg. Zij haalden 186,70 pun-
ten en daarmee de zesde plaats. 
Voor alle puntentotalen en meer 
informatie over trampolinesprin-
gen in Castricum, zie www.dos-
castricum.nl.

Castricum - AV Castricum heeft 
een nieuwe kledinglijn. 
Op dinsdag 10 november en 
dinsdag 1 december kan men 
tussen 18.00 en 20.00 uur in de 
kantine van AVC alles bekijken 

Nieuwe kledinglijn AVC

Oranje toppers bij clinic MHCC
Castricum – Kim Lammers 
(aanvalster van het Nederlands 
dameshockey elftal) en Valentin 
Varga, speler van ‘Amsterdam’ 

en sinds kort deel uitmakend 
van de Oranje heren. Het wa-
ren niet de minste top-hockey-
ers, die woensdag 4 november 

naar Mixed Hockey Club Castri-
cum waren gekomen. 

Aanleiding voor de komst van 
beide Oranje toppers en nog di-
verse andere hoofdklassespelers 
was een clinic van hoofdspon-
sor ABN Amro voor zo’n twee-
honderd MHCC-ertjes uit de D-
, E- en F-jeugd. Er werden in to-
taal drie clinics gegeven waarbij 
de hockeyjeugd op allerlei ma-
nieren mocht oefenen met échte 
tophockeyers. In een opblaasba-
re arena mochten ze het zelfs in 
korte wedstrijdjes rechtstreeks 
opnemen tegen Kim Lammers 
en Valentin Varga. Mede dank-
zij de inzet van diverse MHCC-
vrijwilligers werd het een bijzon-
der leuk evenement. De clinic - 
die naast veel deelnemers ook 
veel publiek trok - werd verzorgd  
door Bovelander & Bovelander, 
het bedrijf van oud-Oranje straf-
cornerkanon Floris-Jan Bovelan-
der en diens broer Jeroen. 

Valentin Varga (op de rug gezien) en Kim Lammers nemen het op te-
gen een overmacht van MHCC-jeugd tijdens de ABN Amro-clinic.

Hans Marcker lid van verdienste

Rugbyers CAS RC pak-
ken draad weer op
Castricum - Donderdagavond 
werd tijdens de Algemene Le-
denvergadering van de Castri-
cumse Rugby Club Hans Marc-
ker benoemd tot lid van verdien-
ste. Hij ontving de onderschei-
ding als dank voor zijn voortdu-
rende inzet bij de vele verbou-
wingen van het clubgebouw en 
natuurlijk voor zijn inzet op en 
rond het veld. In 1998 ontving 
hij al de Eric van der Laan Tro-
fee, een soort oeuvreprijs die in 
totaal pas tweemaal werd uitge-
reikt. Op sportief gebied pakten 
de rugbyers de draad dit week-
end weer op, na een onderbre-
king van bijna drie weken. De 
hoofdmacht van CAS RC oefen-
de nuttig tegen AAC, terwijl de 
Ladies op Wouterland met grote 

cijfers van Delft/Rotterdam wis-
ten te winnen. 

Komend weekend wordt be-
langrijk voor de Castricummers. 
Met nog twee duels in de eer-
ste competitiehelft zal veel dui-
delijk worden welke kansen er 
voor dit seizoen nog in het ver-
schiet liggen. Eerst is er de kra-
ker tegen directe concurrent Di-
ok. Zowel het eerste team als de 
Shadows zullen daar de grond-
slag voor de volgende successen 
moeten leggen. Het belooft dan 
ook hevige strijd in Leiden, met 
aanvang om 12.30 en 14.30 uur. 
Op Wouterland komen de Ladies 
(12.30 uur tegen Oemoemenoe) 
en het Driede (14.30 uur tegen ’t 
Gooi) in actie. 

Thema-avond Vrienden FCC
Castricum - Op woensdag-
avond 18 november organiseren 
De Vrienden van FC Castricum in 
de kantine een thema-avond die 
geheel in het teken zal staan van 
de jeugd. Leiders, coaches, trai-
ners en de ouders zijn welkom. 
Voorzitter Herald Kornblum van 
de Vrienden: “Wij zijn er in ge-
slaagd om niemand minder dan 
Alois Wijnker voor deze avond 
te strikken. Alois is hoofd jeugd-
opleidingen bij AZ. Hij gaat ver-
tellen hoe de spelers bij AZ bin-
nenkomen en hoe zij voor het 
eerste elftal worden opgeleid. 
Naast Alois Wijnker hebben wij 

Jan Mienes uitgenodigd. Jan is 
docent aan de Hogeschool Lei-
den, afdeling Social Work en hij 
weet alles van moeilijk opvoed-
bare kinderen en lastig gedrag in 
de sport. Namens FC Castricum 
is de onvermoeibare Rob Kra-
mer van de partij om de socia-
le aspecten in het beleid van on-
ze club toe te lichten.”
De thema-avond begint om 18.00 
uur met een wedstrijd tussen de 
sponsors van FC Castricum en 
de Vrienden. Om 20.00 uur ko-
men de drie sprekers aan het 
woord. Na afloop is er alle gele-
genheid om vragen te stellen. 

Alois Wijnker, hoofd jeugdopleidingen AZ, wordt in eigen huis door 
Tjidde Geerts en zijn moeder Miranda van FC Castricum uitgenodigd 
voor de thema-avond van de Vrienden van FC Castricum. Op dat ver-
zoek kan Alois geen nee zeggen. (Foto: Han de Swart).  

en passen. Wie niet in de gele-
genheid is om die tijd langs te 
komen kan contact opnemen 
met Irma Straver voor het ma-
ken van een aparte afspraak, tel. 
0251-671513.

Jeugdleden FC Castricum 
begeleiden Sint Nicolaas
Castricum - Sint Nicolaas neemt 
dit jaar geen enkel risico. Daar-
om heeft hij het jeugdbestuur 
van FC Castricum een brief ge-
schreven. Wat wil de Sint? Zater-
dagmiddag 14 november komt 
hij naar ons dorp, dat door de 
prestaties van FC Castricum zelfs 

in Madrid beroemd is geworden. 
Een club met zoveel toppers in 
huis, die moest de Sint begelei-
den bij zijn tocht door het dorp. 
Daar was zelfs de goede-idee-
en Piet het helemaal mee eens. 
En dus stuurde de Sint een brief 
waarin hij D en E-junioren uitno-

digt om hem tijdens de intocht te 
begeleiden. Dat doet FC Castri-
cum natuurlijk graag! Zaterdag-
middag zullen zo’n 20 junioren 
om 13.15 uur bij het Kooiplein 
staan om in de optocht door het 
dorp mee te lopen, aan beide zij-
den van Sint Nicolaas. Zij lopen 
in het clubtenue zodat ieder-
een kan zien waar zij voetbal-
len. De optocht zal om ca. 15.00 
uur eindigen bij de Sint Pancra-
tius kerk.
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Zwaarbevochten zege 
van FC Castricum
Castricum - FC Castricum heeft 
afgelopen zaterdag opnieuw een 
belangrijke zege behaald. Na de 
zege van vorige week op HBOK 
werd weer een directe concur-
rent teruggewezen. De 2- 0 winst 
op ZOB kwam mede tot stand 
na dubieuze beslissingen van 
scheidsrechter Schuring. 
De thuiswedstrijd tegen de num-
mer vier van de ranglijst ZOB 
had eigenlijk nooit gespeeld mo-
gen worden. Het veld was door 
de regen van de voorbije dagen 
zo slecht dat goed aanvalspel 
onmogelijk was. De bezoekers 
uit de Beemster lieten verdedi-
gend geen steken vallen en ook 

Castricum gaf weinig weg, zodat 
0-0 de logische ruststand was.
De 2e helft gaf aanvankelijk het-
zelfde beeld. Na een uur spelen 
werd Castricum de eerste gro-
te kans ontnomen doordat Niels 
Popping ten onrechte werd te-
ruggefloten voor buitenspel. De 
volgende kans was ook voor 
Castricum, maar Maarten Jurrj-
ens kopte de voorzet van Jo-
ris Schekkerman rakelings voor-
langs het ZOB doel. 
Halverwege de 2e helft brak de 
wedstrijd eindelijk open. Patrick 
Wijker van ZOB scoorde via het 
lichaam van Ralph van der Grijp, 
nadat Marius Jansen de corner 

van ZOB-er Patrick Laffra niet 
goed had verwerkt, 0-1. Van der 
Grijp greep van ontzetting naar 
zijn hoofd, maar kon opgelucht 
ademhalen, omdat scheidsrech-
ter Schuring tot verbijstering van 
ZOB de goal afkeurde. Schu-
ring verdedigde na afloop zijn 
besluit. Even later was Schuring 
opnieuw het mikpunt van frus-
tratie bij ZOB, toen Castricum 
1-0 maakte. Schuring gaf op-
nieuw zijn versie van het gebeu-
ren. Het was moedig van Schu-
ring dat hij bij zijn besluit bleef 
– als scheidsrechters altijd het 
vlagsignaal van de clubgrens-
rechters honoreren, worden heel 
veel zuivere doelpunten afge-
keurd - maar ditmaal had de re-
feree uit Meppel het bij het ver-
keerde eind. Joris Schekkerman 
speelde de bal overduidelijk met 
de hand, voordat Niels Popping 
simpel kon binnentikken. De 1-0 
van Castricum had nooit mogen 
worden goedgekeurd.

Na de Castricum treffer ging 
ZOB meer op de aanval spelen 
en de wedstrijd golfde heen en 
weer. De tijd begon te dringen 
voor ZOB en Castricum kreeg 
met scherpe counters een aantal 
grote mogelijkheden. De 1e en 
de 2e werden door de thuisploeg 
niet goed uitgespeeld, maar de 
3e keer was het wel raak. Op 
aangeven van Maarten van Dui-
venvoorde schoot Duco de Ko-
ning Castricum in veilige haven, 
2-0. 

Meervogels wint van BKC
Akersloot - Zondagmiddag 
speelde Meervogels tegen de 
middenmoter BKC 1. Het team 
was bij Meervogels al bekend en 
in het verleden waren het lastige 
wedstrijden, omdat Meervogels 
hun eigen spel niet kon spelen. 
De eerste helft was dit wederom 
te zien. Meervogels speelde een 
ietswat rustig spel en de stand 
liep gelijk op voor beide teams. 
Gedurende de hele wedstrijd 
werden constant penalty’s en 
2-minuut tijdstraffen uitgedeeld 
aan beide kanten door slordig 
verdedigend werk. De efficiën-
tie van de schoten door Meer-
vogels was niet zoals het moest 

zijn en daardoor konden de he-
ren niet uitlopen. De teams gin-
gen de rust in met een stand van 
11-13.
Na een tactisch overleg van trai-
ner Roel Pettinga heerste er een 
andere sfeer in de 2e helft. De 
vechtlust was bij Meervogels erg 
opgeschroefd en het team was 
uiterst gemotiveerd om met de 
punten naar huis te gaan. Het 
werd ze echter niet makkelijk 
gemaakt omdat BKC hun tem-
po erg had opgeschroefd. Dank-
zij keeper Rik Sander, die weer 
sterk stond te keepen, werd het 
snelle spel van BKC amper be-
loond en er vielen weinig goals.

Duvelstrio in De Cirkel
Regio - Zondag 15 november  
begint om 11.30 uur in de Cul-
turele Cirkel Heemskerk een op-
treden van Het Duvelstrio. 
Het trio bestaat uit Corien Hoep-
man (klarinet), Marjolein van 

Dingstee (viool) en Elizabeth van 
Malde (piano). Kaarten: tel. re-
serveren: 0251 - 236 942 en, in-
dien voorradig, verkrijgbaar op 
de dag van het concert aan de 
kassa. 

De Bak van Sinterklaas
Regio - Een gezellige familie-
voorstelling in Sinterklaassfeer; 
dat is De Bak van Sinterklaas. .
Jakkes en Prulletje, twee tot le-
ven gekomen stukjes rommel, 
hebben een bijzondere wens. Ze 
willen wonen in een bak.En wie 
zou die voor hen kunnen rege-

len? De marionettenvoorstelling 
is te zien op 22, 25, 28, 29 no-
vember en 2 december. Reserve-
ren gewenst: 072-5814053. Aan-
vang: 15.00 uur. Marionettenthe-
ater De Fier Kroon is te vinden 
op de Kennemerstraatweg 128 
Alkmaar.

Naarmate de slotfase van de 
wedstrijd vorderde, was te zien 
dat BKC het tempo niet kon vol-
houden en dat Meervogels con-
ditioneel en psychologisch de 
wedstrijd aan het winnen was. 

Voor enkele spelers van BKC was 
dit frustrerend en na een val-
se overtreding verliet een spe-
ler het veld met een rode kaart. 
Voor Meervogels was dit nog 
een steuntje in de rug en lieten 
ze met enkele mooie combina-
ties nog een knap staaltje hand-
bal zien. Na het verloop van een 
stroeve wedstrijd sloot het team, 
onder leiding van Roel Pettinga, 
de wedstrijd af met een stand 
van 23-27 in het voordeel van 
Meervogels.

Schrijfwedstrijd voor 
jongeren weer van start
Regio - Write Now! Haarlem 
barst voor de zevende maal los. 
Write Now!, dé belangrijkste 
schrijfwedstrijd voor jongeren in 
het Nederlandse taalgebied be-
staat uit vijftien voorronden in 
Nederland, drie in Vlaanderen en 
een finaleweekend in Rotterdam. 
Deelnemers kunnen hun inzen-
dingen vóór 15 februari 2010 in-

sturen. De prijsuitreiking van 
Write Now! Haarlem vindt plaats 
in de Toneelschuur  op maandag 
22 maart 2010. De voorwaarden 
om mee te doen: leeftijd 15 tot 
en met 24 jaar, de inzending is in 
de Nederlandse taal en bedraagt 
maximaal 2.000 woorden. Voor 
meer informatie over de voor-
waarden zie www.writenow.nu. 

Man gewond 
na aanrijding
Akersloot - Afgelopen maan-
dag rond 20.40 uur reed een 49-
jarige automobilist uit Akersloot 
met zijn voertuig tegen een hek 
en een bushokje in Alkmaar. Hij 
was gewond aan zijn voet en liep 
een hoofdwond op.
De man is tijdens het rijden ver-
moedelijk onwel geraakt en ver-
loor daardoor de macht over het 
stuur. Hij was na de botsing aan-
spreekbaar en werd per ambu-
lance vervoerd naar het zieken-
huis waar hij werd opgenomen. 
Er was geen sprake van drank- 
of drugsgebruik.

Leo Stork exposeert
Egmond - In het Historisch In-
formatie Centrum aan de Slot-
weg 46  in Egmond aan de Hoef, 
exposeert Leo Stork uit Egmond-
Binnen tot en met 29  november. 
Elke donderdag, vrijdag, zater-
dag en zondag van 13.30-17.00 
uur is  hier zijn maritieme werk 
op basis van olieverf, acryl en 
aquarel te zien en entekeningen 
van De Egmonden en van ande-
re markante plaatsen in  Noord-
Holland. Leo (68) tekent en illu-
streert al heel lang en is daarmee 
nog altijd zeer  actief. Hij werkt 
naar de realiteit en met veel de-
tails, vaak gebaseerd op  vooraf-
gaande studies. 

Zijn acrlyschilderij van de red-
dingboot van Egmond aan Zee 
in full swing  werd door de 
K.N.R.M. als kerstkaart uitge-
bracht; ook dit werk is tijdens de  
expositie te zien. Gelijktijdig met 
de tentoonstelling wordt een set 
van vijf verschillende  kerst/win-
terkaarten van Storks hand uit-
gebracht, naar pentekeningen 
van  markante punten in De Eg-
monden. Ze geven de dorpen 
zeer herkenbaar weer en  ade-
men een echte winterse sfeer. 
De kaartensets worden op meer-
dere adressen in  De Egmonden 
verkocht. De geëxposeerde wer-
ken zijn te  koop. 
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Croonenburg werkt zich 
weer naar de winst!
Castricum - Met volle overtui-
ging werd de wedstrijd gestart.  
De tegenstander was niet vol-
ledig af te schudden, waardoor 
de set gelijk op ging. Rebec-
ca Boonman hield de rust in het 
spel door het goed te verdelen. 
Croonenburg trok de set met een 
stand van 25-22 naar zich toe.
In de tweede set werd er niet 
scherp gestart, 0-5 achterstand. 
Marit Rijks kon dit, na een zeer 
goede invalbeurt, tot verande-
ring brengen. Croonenburg werd 
even wakker geschud. De werk-
lust steeg weer naar niveau. Uit-
eindelijk is de set met 25-23 bin-
nengehaald.
De derde set werd net als de 

tweede set te slap begonnen. 
Paulien Tervoort bracht met een 
aantal zeer sterke aanvallen het 
team weer op voorsprong. Me-
de door de sterke invalbeurt van 
Cindy Heere is de set binnenge-
haald met 25-17.
In de vierde set mocht men niet 
verslappen om de vijf punten 
binnen te halen. Passend was 
met name Marjolein Hattink zeer 
sterk, helaas mocht dit niet re-
sulteren in voorsprong bij aan-
vang. Tot 2-9 liet men ze komen, 
om zelf weer wakker te worden 
en het spel zelf te gaan maken. 
Meintje Siegel viel zeer goed in, 
met name in de aanval. De eind-
stand werd uiteindelijk 25-19.

Jubilea bij W.W.S.V.

Akersloot - Tijdens de jaarlijk-
se ledenvergadering van gym-
nastiekvereniging W.W.S.V. in 

Afzwemmers in oktober
Castricum - Elke woensdagmid-
dag – buiten de schoolvakanties 
om – wordt er voor een diploma 
afgezwommen in zwembad ‘De 
Witte Brug’ te Castricum. Deze 
maand kan men 45 kinderen fe-
liciteren met hun zwemdiploma!
Een groep van 19 kandidaten 
heeft op 7 oktober voor het eer-
ste zwemdiploma afgezwommen. 
Dit waren: Sanne Beentjes, Sem 
Brasser, Tommy Breetveld, Anna 
de Groot, Steef de Groot, Char-
lotte Hulst, Lars van Kessel, Isa 
Kiebert, Quinsey van der Kley, 
Ruben Kolkman, Michelle de Ko-

ning, Ysbrand Kops, Isa Lieu-
wers, Levy Noordhof, Jor Pep-
ping, Nick Reijnders, Noa Ro-
zemeijer, Ryan van Westerop en 
Sylvana Woortman. Op woens-
dagmiddag 14 oktober was het 
een groep van 20 kandidaten 
voor het B-diploma.
Voor het B-diploma zijn alle on-
derdelen uitgebreider dan voor 
het A-diploma. Jesper Boersma, 
Jochem Boot, Robin Boots, 
Daphne Brakenhoff, Nienke van 
Gennip, Tim Gijzen, Anna Glo-
rie, Merel Hoedjes, Lonneke van 
Klaveren, Sanne Könst, Noor-

tje van der Meer, Lorna Richard-
son, Sarah van Rooij, Kim Schel-
vis, Marcus Thomasse, Rick Tho-
masse, Harald de Vries, Luuk van 
der Waal, Chozang Werthenbach 
en Amber van Zilt hebben goed 
al hun vaardigheden in het water 
laten zien. Woensdagmiddag 21 
oktober werd er niet afgezwom-
men in verband met de herfstva-
kantie. Op woensdag 28 oktober 
hadden Maebel Beentjes, Jasper 
Boer, Wouter Bruines, Stan de 
Graaf, Bram Kortekaas en Lars 
Tijsma het hele zwembad en al-
le aandacht van de supporters 
voor zichzelf, want zij waren de-
ze maand de enige kandidaten 
voor het C-diploma. 

Zinderend slot in 
sporthal de Bloemen
Castricum - Voor de Castricum-
se basketballers was Volendam 
een onbekende tegenstander.
Lange, stevige en traag uitzien-
de spelers  gaven het thuispu-
bliek het idee dat het weleens 
een makkelijk avondje kon wor-
den voor de snelle spelers uit 
Castricum. 
Helaas waren het juist de spe-
lers van The Sea Devils die traag 
en ongemotiveerd aan de wed-
strijd begonnen en na vijf mi-
nuten nog geen poging hadden 
verzilverd en tegen een  0-10 
achterstand aankeken. Het was 

Volendam dat met drie driepun-
ters hun voorsprong gestaag uit-
breidde, 16 -26.  
Het 2e kwart bleef aan Castri-
cumse zijde slap. Diederick den 
Hollander wist door 3 opeenvol-
gende scores het verschil weer 
kleiner te maken maar de mees-
te spelers bleven tobben met 
hun schot en inzet. 
Eind 2e kwart nam oude rot Ro-
bert Jan Derwig de  Castricumse 
ploeg op sleeptouw. Rust 30-43.
Sea Devils wist het verschil in 
het 3e kwart terug te brengen 
tot zeven. Het lukte The Sea De-

vils echter niet om echt dichter-
bij te komen en met nog 1,5 mi-
nuut te gaan was het verschil 
nog steeds zeven punten. Geluk-
kig scoorden Hoffman en Holan-
ders en na een goed uitgespeel-
de aanval wist Tim Damstra een 
driepunter te verzilveren. Het 
verschil was nog een punt in het 
voordeel van Volendam toen de-
ze ploeg twee vrije worpen kreeg 
met nog twee seconden op de 
klok. De eerste werd gemist. 
Het wonder geschiedde, de Vo-
lendammer miste,  gevolgd door 
een goede rebound van Daniel 
Spanjaard  en een lange bal op 
Maarten Knijnenberg die in  een 
alles of niet schot de overwin-
ning voor de Castricummers vei-
lig stelde. Eindstand 67-66 voor 
The Sea Devils.
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Vitesse’22 en koploper 
EDO in evenwicht
Castricum - Afgelopen zon-
dag heeft Vitesse’22 niet kun-
nen winnen van het Haarlemse 
EDO. De Castricummers bleven 
in Haarlem steken op een 1-1 
gelijkspel. Een resultaat dat vol-
doening geeft. 
Toch had er op basis van de eer-
ste helft meer ingezeten voor Vi-
tesse’22. De blauw-zwarten be-
gonnen namelijk sterk tegen de 
koploper en kregen in het eer-
ste kwartier al drie behoorlijke 
kansen. De grootste was voor 
topscoorder Beentjes, die een 
voorzet van Tanno van de Berg-
he niet op waarde wist te schat-
ten. Zijn kopbal verdween via de 

handen van de Haarlemse sluit-
post naast het doel. Edo kreeg 
na deze periode steeds meer de 
overhand, maar kon niet over-
tuigen voor het doel van Marcel 
Koekkoek. Op slechts een mo-
ment mocht hij van geluk spre-
ken dat Remco Beentjes met 
veel moeite een schot uit het 
doel kon koppen. 
Vitesse’22 bleef, met de snel-
heid van Van de Berghe en Bak-
ker, gevaarlijk uit de counter. Het 
eerste doelpunt van de wedstrijd 
was dan ook het gevolg van 
een soortgelijke situatie. Bakker 
kreeg in de 30e minuut de bal 
op de middellijn en besloot het 

op een lopen te zetten. Zijn lan-
ge rush eindigde met een schot 
langs de keeper dat via de bin-
nenkant van de paal het net 
vond, 0-1. 
Dezelfde Bakker kon de wed-
strijd nog voor rust op slot gooi-
en. Oog-in-oog met de doelman 
verzuimde hij echter de stand op 
0-2 te brengen. Vlak na deze ac-
tie werd er gefloten voor de rust 
en werd de warmte van de thee 
opgezocht. 
Na rust kwam EDO vechtlustig 
uit de kleedkamer en zette Vites-
se’22 flink onder druk. Waar ze in 
de eerste helft nog veel moeite 
hadden met de Castricumse man 
achter de spitsen Tom Spil, kreeg 
hij nu geen kans tussen de linies 
te verschijnen. 
In een onrustige periode van bei-
de kanten, had EDO een lichte 
overhand. Echt veel kansen kwa-
men daar niet uit, maar het spel-
beeld gaf de Haarlemmers ver-
trouwen. 
Dat vertrouwen werd uitbetaald 
toen Bart van de Meer een bal 
wilde binnenhouden, maar daar-
door de bal pardoes voor de voe-
ten van een tegenstander plaats-
te. Die gaf een perfecte voorzet 
die hard en feilloos bij de eerste 
paal werd ingekopt. De grootste 
kans voor Vitesse’22 was voor 
Beentjes, die een diepe bal na 
de stuit op zijn slof wilde nemen, 
maar wild de bal overschoot. Dat 
EDO in de dying seconds nog 
een levensgrote kans miste zorg-
de voor een terechte uitslag op 
basis van de wedstrijd.

Akersloot werden twee dames in 
de bloemetjes gezet. An de Ligt 
en Wil Westenbrink waren alle-
bei 25 jaar onafgebroken lid van 
de gym. Omdat vrouwen vaak 
hun lidmaatschap tijdelijk stop-
pen wegens zwangerschap en 
daarna opnieuw lid worden is 
dat lang niet voor iedereen weg-
gelegd en dus een klein feestje 
waard. De voorzitter overhandig-
de de gymsters een oorkonde en 
bloemen en hoopt  dat de dames 
nog lang fit genoeg blijven om 
een volgend jubileum te vieren.

Spannende handbalderby
Castricum - Zondag werd in 
Sint Pancras de Noord-Holland-
se derby gespeeld tussen Vro-
ne en CSV. Vrone wist nog niet 
te winnen in de voorgaande drie 
wedstrijden, terwijl CSV al twee 
van de drie wedstrijden won in 
de Hoofdklasse A. 
In de eerst helft ging het op het 
scorebord ongeveer gelijk op. Er 
werden aardig wat gele kaarten 
uitgedeeld aan beide kanten. Te-
gen het eind van de eerste helft 
werd de keeper van Vrone eruit 
gestuurd met een twee minuten 
tijdstraf, wegens commentaar op 
de leiding. Vrone had echter al te 
veel gele kaarten geïncasseerd, 
dus moest de scheids, in plaats 
van een gele kaart, de keeper op 
deze manier bestraffen. Vrones 
selectie telde echter slechts één 

keeper en dus moest een veld-
speler twee minuten het doel van 
Vrone verdedigen. Bij CSV in het 
doel, manifesteerde de talent-
volle junior Nick Zwolsman (15) 
zich opvallend tijdens een inval-
beurt. De ruststand werd 15-14. 
Ook de tweede helft werd veel 
strijd geleverd. CSV kwam ge-
lijk, maar Vrone liep steeds weer 
uit. Vijf minuten voor tijd stond er 
24-21 op het bord. CSV gooide 
de handdoek nog niet in de ring 
en kwam terug tot 25-24. Vrone 
had duidelijk moeite in de eind-
fase met het jonge CSV, maar de 
ervaring van hun team gaf de 
doorslag. Eindstand werd 26-25.
Zondag speelt CSV thuis in sport-
hal de Bloemen tegen Mannak/
Hurry Up-HVC 2 uit Zwartemeer 
(Drenthe), aanvang: 12:45 uur. 
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Nieuw logo G-team Uitgeest - Het G-team van FC 
Uitgeest is door theatereetcafé 
Cineac van een nieuw logo voor-
zien. Het team bestaat uit spelers 
met een beperking. De heer Kluft 
van Cineac is de sponsor van 
het nieuwe logo. Van links naar 
rechts: Staand: leidster Jolanda 
Rodenburg, de heer Kluft, Ste-
fan Weelage, Michael Stegeman, 
Barry Smit, Danny Hummen, Da-
vid Surig, Peter van Loenen, San-
der Lute, Youri Kolster en coach 
Adriaan Duijkers. Vooraan: Mark 
v.d. Meij, Alex Bakker, Sam Ro-
denburg, Johan Stuifbergen en 
Wouter Schipper.

MHCU tevreden met gelijkspel
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
speelden de meiden van MHCU 
C2 een bloedstollende thuiswed-
strijd tegen Qui Vive. Onder lasti-
ge omstandigheden (hevige bui-
en) werd de verdediging van be-
gin af aan stevig onder druk ge-
zet. Het eerste tegendoelpunt 
kwam dan ook niet als een echte 
verrassing: 0-1. De meiden scha-
kelden een tandje bij en binnen 
een minuut kwamen ze na een 
weergaloze aanval over rechts 
langszij: 1-1. Nu was de beurt 
weer aan Qui Vive om de druk op 
te voeren, leidend tot een fraaie 
en onhoudbare treffer: 1-2. De 
meiden stroopten de mouwen 
nog eens flink op en wisten nog 
voor de rust met een bekeken 
balletje de stand gelijk te trekken. 
In de meer dan spannende twee-
de helft ontstonden kansen voor 
beide doelen, maar beide teams 
wisten niet meer te scoren. Met 
de terechte einduitslag van 2-
2 kon uiteindelijk iedereen vre-
de hebben. Meisjes 8D1 speel-

den een uitwedstrijd tegen VVV 
in Amstelveen. VVV uit wat met-
een leidde tot een doelpunt. De 
knop ging nu om en al snel werd 
uit een strafcorner de gelijkma-
ker gescoord. Vervolgens kwam 
via de zijlijn een mooie aanval 
en MHCU kwam op voorsprong: 
1-2. In de tweede helft slaagde 
MHCU er nog in om een derde 
doelpunt te maken en had zelfs 
kansen op nog meer doelpun-
ten. Tien minuten voor tijd maak-
te VVV uit een snelle aanval een 
prachtig doelpunt en kwam MH-
CU de rest van de wedstrijd be-
hoorlijk onder druk te staan. De 
stand bleef 2-3.
Lang leek de tweede wedstrijd 
van meisjes MHCU D1 in de eer-
ste klasse weer zo spannend te 
worden als vorige week. Ondanks 
een veldoverwicht en veel kan-
sen stond MHCU bij rust maar 
met 0-1 voor waardoor Myra 
hoop bleef houden op de ge-
lijkmaker die vlak na rust viel. In 
de tweede helft ging MHCU be-

ter met de kansen om en liepen 
de meiden met twee mooi uitge-
speelde doelpunten snel uit naar 
een 1-3 voorsprong. Myra maak-
te het nog spannend door tegen 
te scoren maar MHCU bleef de 
aanval opzoeken en keerde met 
een verdiende 2-5 overwinning 
terug naar huis.
De jongens C1 speelden tegen 
Qui Vive. Qui Vive slaagde erin 
om vlak achter elkaar vier doel-
punten te scoren. Bij de rust ke-
ken ze dan ook tegen een 0-
4 achterstand aan. In de twee-
de helft domineerden de jon-
gens van MHCU. Qui Vive werd 
behoorlijk in de verdediging ge-
drukt en MHCU kwam twee 
maal tot scoren. Qui Vive brak 
nog eenmaal uit wat ook tot 
een doelpunt leidde 2-5. MH-
CU bleef druk uitoefenen op 
Qui Vive, kreeg een aantal kan-
sen, maar slaagde er telkens net 
niet in te scoren. Helaas voor het 
team werd ook nog een doelpunt 
afgekeurd. De stand bleef 2-5. 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Castricum - Donderdag 12 no-
vember: 10:30 Damesgym, 19:00 
Korfbaltraining, 20:00 Volleybal-
competitie Voluit, 20:00 Dart-
competitie.
Vrijdag 13 november: 17:30 
Jeugdbasketbal, 20:00 Dartcom-
petitie, RZVV SNS Regiobank 
Competitie, 19:30 Piet Putter 
Bouw-Unibet.com, 20:10 WEA 
accountants-The Spirit of Wine.
RZVV SNS Regiobank Beker 
Competitie: 20:50 Rotho Hou-
ten Vloeren-Autocentrale Uit-
geest ,21:30 De Bonte Vivant 2- 
De Buurman, 22:10 Autobedrijf 
Uitgeest-Haazz.nl, 22:50 Bouw 
en Funderingstechniek-SNS Re-

giobank. Zaterdag 14 november: 
09:30 Korfbalcompetitie, 14:30 
Basketbalcompetitie, 20:00 Ten-
nistoernooi Wim Brussel.
Zondag 15 november: 10:00 
Jeugddarten.
Maandag 16 november: 09:00 
Ouder Kind Gym, 19:00 Volley-
baltraining.
Dinsdag 17 november: 09:00 – 
11:00 Damesgym, 18:00 Jeugd-
basketbal, 20:00 Korfbaltraining.

Woensdag 18 november: 09:00 
Ouder Kind Gym, 17:30 Jeugd en 
Circulatievolleybal, 19:00 Jeugd 
Korfbaltraining, 20:00 Recreatie 
Badminton en Volleybal

	 	
HÉ kijk.... daar Heb je sinterklaas!
Een jaar lang gewacht, maar daar is hij dan.... de Kindervriend voor 
groot en klein, met weer heel veel lekkers, dus kom snel kijken....

Van woensdag tot woensdag: NIEUW!!
gevulde speculaaskoekjes
assorti nu 5 stuks 2, 50 !!
Dit weekend:
sint scHoenslof
*leuk opgemaakt* van 9,50 voor  7, 95 !!

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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• Marsepein, Borstplaat, Speculaas- en Taai-taai Poppen, én onze 
overheerlijke Roomboter Amandel Staven en Letters…..plus héél 
véél voor de schoen, dus helpt u de Goede Sint met inkopen doen ?

Gratis ontbijt voor liefst 900 
kinderen van Bakkerij Putter 
Uitgeest - In het kader van Het 
Nationaal Schoolontbijt verzorg-
de het enthousiaste team van 
Bakkerij Putter uit Uitgeest de 
afgelopen week het schoolont-
bijt voor circa 900 kinderen! En 
dat gebeurde helemaal gratis. 
Het was een hele happening, 
want 36 klassen met gemiddeld 
25 kinderen in de vroege och-
tend voorzien van een vers ont-
bijtje vergt wel enige organisatie, 

Alleen al voor de aflevering wa-
ren twee volle bestelwagens no-
dig. De leerlingen van De Wissel, 
de  Vrijburg- en de Binnenmeer-
school werden op dit gratis ont-
bijt getrakteerd. . 
Bakkerij Putter is partner en 
sponsor van Het Nationaal 
Schoolontbijt en met deze vro-
lijke actie wilde hij de noodzaak 
van een goed ontbijt onder de 
aandacht brengen. 

Fc Uitgeest onderuit
Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest zijn uit tegen Berkhout 
met 5-0 onderuit gegaan. Aan-
voerder Shari Breetveld: “We 
hebben de nodige speelsters die 
geblesseerd zijn. Drie weken te-
rug heb ik zelf een blessure aan 
mijn voet opgelopen. Dat was in 
de wedstrijd tegen Duinrand.” 

Uitgeest wist vooraf dat het 
moeilijk zou worden omdat er 
geen wisselspeelsters waren. De 
eerste helft verliep niet goed voor 
Uitgeest. Breetveld: “De eerste 
vijf minuten ging wel, maar daar-
na waren we compleet de weg 
kwijt. Binnen vijf minuten stond 
het voor Berkhout al 3-0 en was 
het duel beslist.” Uiteindelijk was 
de ruststand 4-0.

Breetveld: “In de rust hebben we 
de opstelling een beetje veran-
derd en gingen we beter voet-
ballen.” Aanvallend gezien kon 
het team echter geen vuist ma-
ken en bleef op de nul staan. Wel 
was er achterin meer veerkracht 
en bleef Berkhout lange tijd ver-
geefs jagen op nog een treffer. 
Dat het in de laatste minuut nog 
5-0 werd was alleen interessant 
voor de statistieken. Uitgeest 
ging teleurgesteld naar huis. 
Breetveld: “We waren met te 
weinig speelsters om goed te 
presteren. Zondag 15 november 
moeten we sportief revanche ne-
men tegen Kolping Boys. Ik ver-
wacht dat we dan weer com-
pleet zijn.’ Het duel begint om 
11.00 uur. 
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Snelheidscontrole
Uitgeest - Politiemensen heb-
ben vorige week dinsdagmid-
dag een snelheidscontrole ge-
houden op de Provincialeweg. 
Tussen 13.15 en 15.15 uur pas-
seerden 1730 voertuigen de ra-
dar. Daarvan reden er 46 snel-
ler dan de toegestane 80 km per 
uur. De hoogst gemeten snelheid 
was 142 km per uur. Alle betrok-
ken bestuurders krijgen hun be-
keuring thuisgestuurd.

Opening expositie en feestelijke uitreiking 
eerste jaarboek 2009 van Oud Uitgeest
Uitgeest - Zoals de laatste jaren 
de gewoonte is, wordt er in de 
maanden november en decem-
ber in de hal van het gemeente-
huis een tentoonstelling georga-
niseerd door de historische ver-
eniging Oud-Uitgeest. Dit jaar is 
het thema: het Raadhuis van Uit-
geest, haar burgemeesters en 
verdere bestuurders. 
Op dinsdagavond 17 november 
om 20.00 uur opent burgemees-
ter Baltus deze expositie. Ook 
haar voorgangers zijn uitgeno-
digd om aanwezig te zijn bij de 
opening. Tevens wordt op deze 
avond ons nieuwe Jaarboek de 
Hutgheest 2009 uitgereikt. 
Het eerste exemplaar van het 
boek wordt door de T. Duiven-
voorden, waarnemend voorzit-
ter van de vereniging Oud Uit-
geest, overhandigd aan T. Sluis-
Eckhart, schrijfster van enkele  
gedichtjes in het jaarboek 2009. 
Belangstellenden zijn welkom 
bij deze bijeenkomst in het ge-
meentehuis aanwezig te zijn. De 
tentoonstelling is geopend tij-
dens kantooruren en duurt tot 7 
januari 2010.

Jaarboek Hutgheest
Er is weer een zeer gevarieerde 
Hutgheest samengesteld door 
de vereniging Oud Uitgeest. Het 
zijn vooral verhalen uit een niet 
eens zo heel ver verleden, name-
lijk de vorige eeuw. Toch zag het 
dorp er heel anders uit. Er was 
nog geen grootschalige woning-
bouw in de Kleis en de Koog 
was vooral een uitgestrekt wei-
land waar de koeien liepen. De 
bevolking in het dorp leefde nog 
veel met strikte regels ingege-
ven door religie en afkomst. Zo 
is er een verslag van pas gewij-
de priesters (neomisten), die in-
gehaald werden in het dorp om 

hier in de r.k. kerk hun eerste mis 
op te dragen en er is een verhaal 
over een nu niet meer bestaand 
kerkje op de Loet. De oprich-
ting van regionale transportco-
lonnes van het Rode Kruis en de 
belangrijke taak die deze orga-
nisatie in de Tweede Wereldoor-
log vervuld heeft wordt belicht in 
het verhaal over het noodhospi-
taal in WO II aan de Kleis. 

Maar er wordt nog verder te-
rug in de tijd gegaan en dan 
gaat het ook vooral over de din-
gen die verdwenen zijn zoals het 
buurtschap de Uitgeesterwou-
de. Soms wordt er nog weer iets 
teruggevonden, dat kan men le-
zen in het stukje over een opge-
graven aardbeienpotje. Ook is er 
een kort verhaal over een brief 
die verstuurd werd naar Haar-
lem in 1865 vanuit het postkan-
toor op de Meldijk. 

Er zijn twee gedichten opgeno-

men die handelen over Uitgeest 
en zijn bewoners. Het ene ge-
dicht gaat over de Kleis en de 
andere over de manier waarop 
begin 20e eeuw de vuilnis werd 
opgehaald in Uitgeest. Opmer-
kelijk is dat deze bijdrage af-
komstig is van een Uitgeester in-
woonster van 89 die vertelt uit 
eigen ervaring hoe men leef-
de aan het begin van de vorige 
eeuw. Zoals gebruikelijk staat er 
aan het eind van het boek een 
korte kroniek over het afgelopen 
jaar naar aanleiding van artike-
len die gepubliceerd werden in 
‘de Uitgeesters’ van 2008. 

De Hutgheest is een uitgave van 
de historische vereniging Oud 
Uitgeest en verschijnt jaarlijks.
Het bestuur stelt zich ten doel 
de belangstelling voor en de stu-
die van de historie van Uitgeest 
te stimuleren en historische ge-
gevens vast te leggen en te be-
houden. Het verenigingsgebouw 

‘Het Regthuys’ aan de Kerkbuurt 
3 is opengesteld voor informatie 
en inlichtingen iedere dinsdag-
avond van 19.30 tot 21.00 uur of 
na afspraak.

De kosten van het lidmaatschap 
van de vereniging zijn 15.- euro 
per jaar. Men ontvangt hiervoor 
twee keer per jaar de Nieuws-
brief waarin mededelingen en 
nieuwtjes van de vereniging 
worden gepubliceerd en in het 
najaar het jaarboek ‘Hutgheest’. 
Tevens in het voorjaar een fraaie 
prent of oude foto. Opgave van 
nieuwe leden kan iedere dins-
dagavond op het Regthuys of via 
de Email: g.t.enl.plaisier@pla-
net.nl. Het jaarboek is voor  17.50 
euro ook los te verkrijgen bij de 
vereniging Oud Uitgeest en bij 
boekhandel Schuyt.
Vanwege de samenkomst in het 
gemeentehuis is het Regthuys 
dinsdagavond 17 november ge-
sloten. 

Optocht langs de Middelweg ter gelegenheid van de  intocht neomist Gerard Willemse vijftig jaar geleden.

Uitgeest - Donderdag 12 no-
vember speelt volleybalvereni-
ging Voluit de volgende wedstrij-
den. Om 20.00 uur  Voluit DS 1 - 
SVU DS 1, Voluit HS 2 - Axmeris-
cota HS 2, Voluit DS 6 - Axme-
riscota DS 2, Voluit DS 2 - Die 
Raeckse DS 2. Om 21.30 uur Vol-
uit DS 3 - Axmeriscota DS 1, Vol-
uit HS 1 - Bevok HS 3, Voluit DS 
5 - Bevok DS 3 en Voluit DS 4 - 
Zaanstad DS 6.

Wedstrijdoverzicht

Uitgeest - Wat is de perfec-
te avond om in het donker een 
spannende film te kijken? Vrij-
dag de 13e natuurlijk! In Mill 
House wordt er  een film ver-
toond de toegang is gratis. Op 
dinsdag 24 november vindt er in 
Mill House een make-up work-
shop plaats, geschikt voor mei-
den vanaf 11 jaar. Opgeven vóór 
17 november via jongerenwerk@
jonguitgeest.nl. De workshop is 
van 19.00 tot 21.00 uur en vindt 
plaats in Mill House Molenwerf 
6, Uitgeest. Meedoen aan de 
workshop kost een euro. 

Vrijdag de 13e  
en workshop

Uitgeest - Op zaterdag 14 no-
vember komt Sinterklaas met zijn 
pieten weer aan in het land. Ie-
dereen die na het kijken van de 
intocht op tv zin heeft in een 
feestje is welkom bij de Sinter-
klaasdisco van speeltuinvereni-
ging Kindervreugd Uitgeest. Met 
discoverlichting en leuke Sin-
terklaasmuziek belooft het weer 
gezellig te worden. De disco is 
van 15.00 tot 16.30 uur. 

Sinterklaasdisco

Sint arriveert
Uitgeest - Zondagmiddag 15 
november maakt Sint zijn in-
tocht. De goedheiligman komt 
om 13.00 uur per boot aan in de 
gemeentehaven aan de Meldijk. 
Dan gaat hij per koets naar het 
Regthuys waar burgemeester 
Mieke Baltus hem om 13.45 uur 
welkom zal heten.
Na het welkomstwoord van de 
burgemeester en een toespraak 
van de Sint zelf, vervolgt de kin-
dervriend om ongeveer 14.15 uur 
zijn rijtoer door Uitgeest. 

Fc Uitgeest stelt teleur
Uitgeest - FC Uitgeest heeft af-
gelopen zondag tegen het sterke 
Zaanlandia de kans laten liggen 
om één van de medetitelkandi-
daten van zich af te schudden. In 
een van de kant van FC Uitgeest 
bijzonder matige wedstrijd, werd 
met 1-0 verloren van een Zaan-
landia dat in alle opzichten be-
ter was. Zoals vooraf gevreesd 
werd moest Uitgeest het in de-
ze wedstrijd stellen zonder de 
aan zijn lies geblesseerde Maar-
ten Tromp. Zijn logische vervan-
ger was Pim Molenaar. Uitgeest 
begon niet eens zo slecht aan 
de wedstrijd. Bij Zaanlandia on-
derscheidde in deze fase op het 
middenveld zich vooral Cairo en 
Hekelaar, die er wel in slaagden 
om de lijnen uit te zetten, waar 
Sebastiaan Admiraal, Mark van 
Tol en in mindere mate Sven de 
Wit moesten passen. Voeg daar 
nog aan toe dat Zaanlandia be-
schikte over een bij vlagen on-

grijpbare spits Sintjago en de 
aankomende nederlaag was ver-
klaard.
Matig verdedigen aan de rech-
terkant bij Uitgeest leidde in de 
29e minuut tot een fraaie voorzet 
van Cairo. De bal zeilde over kee-
per René van Marsbergen waar-
na middenvelder Hekelaar, daar-
bij in het geheel niet gehinderd 
door de meespringende Martin 
Hollenberg, de bal fraai inkopte. 
1-0 voor de thuisploeg.
Uitgeest probeerde wel wat te-
rug te doen maar steeds duide-
lijker werd dat het team mach-
teloos was. Er waren nog wat 
kleine kansjes maar de verdien-
de overwinning van Zaanlandia 
kwam niet meer in gevaar. De 
ploeg van Bosman moet het zon-
dag 15 november opnemen te-
gen IVV (Landsmeer). Deze te-
genstander heeft na een goed 
begin al zes duels op rij verlo-
ren. 

speculaasbol
(kwarkbol met speculaaskruiden)

per stuk 2,50

taaipoppen (250 gr.)

2 voor 4,95

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Vaccinatie voor Nieuwe Influenza 
voor kinderen van 6 maanden tot 
en met 4 jaar en voor huisgenoten 
van kinderen van 0-6 maanden
Minister Klink heeft besloten dat de 
vaccinatie voor de Nieuwe Influenza 
(Mexicaanse griep) wordt uitgebreid 
voor kinderen van 6 maanden tot en 
met 4 jaar en voor huisgenoten van 
kinderen van 0-6 maanden. Deze 
vaccinatie moet in de eerste ronde 
op 23, 24 en 25 november plaats-
vinden en in de tweede ronde op 
14, 15 en 16 december. Op deze 
manier kan de vaccinatie efficiënt 
worden uitgevoerd en is de vacci-
natieperiode kort. Daardoor is de 
tweede ronde in december ruim op 
tijd voor de kersvakantie afgerond. 

Degenen die het betreft krijgen een 
oproepbrief van de minister. 
Om organisatorische en logistieke 
redenen is er gekozen voor zes vac-
cinatielocaties voor de hele veilig-
heidsregio (Noord, Midden en Zuid 
Kennemerland). De precieze locaties 
worden nog niet bekend gemaakt in 
verband met afstemming van de lo-
caties.

Voor vragen kunt u contact onder-
nemen met de persvoorlichting GGD 
Kennemerland op nummer:
06 – 13470218.

Openingstijden
Gemeentewerf
De Gemeentewerf aan de Molenwerf 
27 is voor inwoners van Uitgeest 
geopend van maandag- tot en met 
donderdagmiddag van 13.00 tot 
15.30 uur en op vrijdag- en zater-
dagmorgen van 09.00 tot 12.00 
uur. Behalve vanzelfsprekend op 
feestdagen, dan is de werf gesloten. 
De werf is telefonisch bereikbaar op 
0251 - 31 21 28.

Het komt geregeld voor dat inwo-
ners buiten de openingsuren afval 
of andere zaken komen aanbieden. 

Zij vinden dan de slagbomen helaas 
gesloten omdat de medewerkers 
van de buitendienst ook nog tal van 
andere werkzaamheden hebben.

Kijk op Uitgeest
Het mooiste
plekje
Soms wordt mij wel eens gevraagd 
wat mijn favoriete plekje is in Uit-
geest. Dat is lastig, want ik heb 
er vele. In het buitengebied, het 
oude dorp, in de Waldijk waar we 
zo heerlijk wonen en ik kan nog 
wel even doorgaan. Als er dan 
ook nog voor een artikel een foto 
moet worden gemaakt ben ik ech-
ter snel klaar met mijn keuze: het 
Regthuys. Een mooi historisch 
gebouw uit 1684, midden in ons 
dorp.

Op dit moment is het Regthuys 
een populaire trouwlocatie en 
heeft de Historische Vereniging 
Oud-Uitgeest er haar onderkomen. 
Volgende week dinsdag open ik 
hun expositie met als thema: ‘Reg-
thuys -  Raadhuis en haar burge-
meesters’. Tot 6 januari kunt u 
deze tentoonstelling komen bekij-
ken in de hal van het Raadhuis.

Vroeger werd er in het Regthuys 
echt recht gesproken en tot 1917 
zetelde het gemeentebestuur en 
dus ook de burgmeester er om be-
sluiten te nemen. 
Tijdens Koninginnedag is het ge-
zelligheid alom op het plein voor 
het Regthuys als er de vrijmarkt 
voor kinderen wordt gehouden. 
Daarnaast ontvangen wij er graag 

(hoog) bezoek. Deze week zelfs 
twee keer. Afgelopen dinsdag heb-
ben wij als burgemeester en wet-
houders, onze collega’s van B&W 
uit Castricum ontvangen voor 
een zakelijke, maar ook gezellige 
lunch. Dat doen we het liefst één 
keer per jaar bij toerbeurt. Deze 
keer waren wij de uitnodigende 
partij. En aanstaande zondag is 
het weer zover. Dan ontvang ik 
Sinterklaas op het Regthuys. Dat 
is al een feest op zichzelf, maar 
als ik op het bordes sta en zie dat 
het plein vol staat met kinderen en 
hun ouders en opa’s en oma’s, dan 
weet ik het zeker. Dit is het mooi-
ste plekje van Uitgeest.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Afval sorteren 
op gemeente-
werf
Inwoners van Uitgeest die met 
hun grof huisafval naar de ge-
meentewerf (Molenwerf 27) ko-
men, worden dringend verzocht 
om zich strikt te houden aan de 
aanwijzingen van het personeel 
en op die manier mee te wer-
ken aan een zo goed mogelijke 
scheiding van het afval. In de 
praktijk blijkt dat niet iedereen 
zich even consequent aan de 
aanwijzingen houdt. Dit kan tot 
gevaarlijke situaties leiden voor 
het personeel op de gemeente-
werf en voor omwonenden.

Afval sorteren is niet alleen thuis 
van belang, dat geldt ook voor de 
gemeentewerf. Uitgeesters die grof 
huisafval naar de gemeentewerf 
brengen, krijgen altijd goede aan-
wijzingen van het personeel over 
welk afval in welke vuilcontainer 
hoort. Op die manier wordt hout, 
glas, puin en klein gevaarlijk afval 
op een veilige manier gescheiden 
voor verwerking en recycling. Ie-
ders medewerking is daarbij van 
groot belang.

Bijkomend voordeel is dat hoe be-
ter gescheiden afval wordt aangele-
verd, hoe goedkoper de verwerking 
wordt. Dat scheelt de gemeente 
kosten en uiteindelijk merken de in-
woners dat in hun portemonnee.



Vervanging waterleiding 
Communicatieweg
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is deze week gestart met 
werkzaamheden aan de waterleiding langs de Communicatieweg 
in Uitgeest. Als gevolg van de werkzaamheden zal de weg enkele 
weken worden afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Vooruitlopend op de geplande re-
constructie van de Communicatie-
weg in 2010, gaat PWN de betonnen 
waterleiding vervangen door een 
leiding van staal. De werkzaamhe-
den vinden plaats tussen het via-
duct over de A9 en de Hoogedijk. 
Tegelijkertijd krijgen de percelen 
aan de Communicatieweg 12 en 14 
een nieuwe aansluiting.
De werkzaamheden zijn deze week, 
vanaf 9 november gestart. Omdat 
een deel van de werkzaamheden 
vanaf de weg moet worden uitge-
voerd, wordt de Communicatieweg 

vanaf maandag 16 november tot en 
met vrijdag 18 december op werk-
dagen afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Een omleidingsroute wordt 
met borden aangegeven. De perce-
len Communicatieweg 12, 14, 23 
en 25 blijven voor bestemmingsver-
keer bereikbaar. Ook voor hulpdien-
sten blijft de weg begaanbaar.

Heeft u vragen of opmerkingen, 
neem dan op werkdagen van 08.00 
tot 17.00 uur contact op met de pro-
jectleiders van PWN: 06-22 235 227 
of 06-53 232 930.

Voorzieningenfonds: 
steuntje in de rug
Lidmaatschap van de bibliotheek of een sportclub voor de kin-
deren of uzelf, een dagje uit of een cursus die u leuk vindt: voor 
mensen met een krappe beurs kunnen de kosten vaak te hoog 
zijn. De gemeente kent daarom het Voorzieningenfonds. Dat is 
bedoeld als extra ondersteuning voor mensen die zijn aangewe-
zen op een inkomen dat gelijk is aan of minder dan 120% van de 
geldende bijstandsnorm. Voor de deelname aan maatschappelijke 
activiteiten kan voor elk gezinslid per kalenderjaar maximaal 110 
euro door de gemeente worden vergoed.

Ook voor de zogenaamde indirecte 
schoolkosten kunt u een tegemoet-
koming aanvragen. Ouders met kin-
deren in de leeftijd van 12 tot 18 
jaar op het voortgezet onderwijs 
kunnen een aanvraag doen voor 
kosten die ze niet op andere wijze 
vergoed krijgen. Denk hierbij aan 
kosten als ouderbijdrage, schoolac-
tiviteiten en bijkomende kosten (bij-
voorbeeld tas, schrijfgerei, papier). 

De tegemoetkoming bedraagt per 
kalenderjaar en per kind 125 euro.
Als u denkt dat u recht hebt op een 
tegemoetkoming uit het Voorzienin-
genfonds dan kunt u die aanvragen 
bij het Centraal Loket op de Hoge-
weg 8, tel. 36 11 45. Het aanvraag-
formulier kunt u ook per email aan-
vragen: soza@uitgeest.nl. U kunt 
uw aanvraag voor 2009 nog doen 
tot 1 februari 2010.

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

De Welstandscommissie behandelt op maandag 16 november een aan-
tal bouwplannen voor de gemeenten Heemskerk, Bergen, Castricum 
en Uitgeest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstellenden 
kunnen de vergadering bijwonen in het tijdelijke onderkomen van de 
gemeente Castricum aan de Duinenbosch 3, ingang Zeeweg, 1901 NT 
Castricum. De agenda van de bouwplannen van de gemeente Uitgeest 
kan vanaf donderdag 12 november worden ingezien bij de balie van 
Publiekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest.
Telefonisch kan informatie worden ingewonnen bij mevr. K. Dekker, 
tel. 0251 - 36 11 69.

VOORAANKONDIGING M.B.T. VOORBEREIDING
BESTEMMINGS-PLANNEN 1.3.1. BRO

Burgemeester en wethouders van Uitgeest geven overeenkomstig ar-
tikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te kennen dat het 
onderstaande bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het gemeentebestuur is voornemens om de bestemmingsplannen 
voor het grondgebied van Uitgeest te actualiseren en te digitaliseren. 
Het grondgebied wordt in vier bestemmingsplannen opgedeeld. De 
aanleiding voor de nieuwe bestemmingsplannen ligt in de verouderde 
status van enkele geldende bestemmingsplannen in combinatie met 
de eisen die in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening worden gesteld 
aan de “houdbaarheid” van bestemmingsplannen. De nieuwe bestem-
mingsplannen regelen de bestaande functies, maar maken geen nieu-
we grootschalige ontwikkelingen of uitbreidingen mogelijk. 

Gestart wordt met een bestemmingsplan voor de woongebieden ten 
zuidwesten van de spoorlijn, te weten De Kleis, Waldijk, Assum, Weeg 
en Tolweg. Het gebied kenmerkt zich hoofdzakelijk als een gebied 
waar wonen centraal staat. Het plangebied wordt aan de noordoost-
zijde begrensd door de spoorlijn Uitgeest-Haarlem en ten zuidwesten 
door Ziendijk/Weeg en Assum, alsmede de woningen met erven aan 
de Tolweg tot en met de huisnummers 7 en 12. 

Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk 
(officieel) te reageren en een onafhankelijke instantie wordt nog niet 
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. 
Er liggen op dit moment ook nog geen stukken ter inzage. Wel kunt 
u vóór 1 december schriftelijk uw planologische wensen kenbaar ma-
ken, opdat wij in de voorbereiding hier aandacht aan kunnen schen-
ken. Binnenkort zal het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage 
worden gelegd in het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28. De 
kennisgeving van de ter inzage ligging zal zowel in de nieuwsbladen 
als langs electronische weg (www.uitgeest.nl) worden gepubliceerd. 
In deze kennisgeving zal worden aangegeven wanneer en op welke 
wijze gereageerd kan worden op het voortwerp-bestemmingsplan. 
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact op-

nemen met de afdeling Ruimtelijk beheer van de gemeente Uitgeest 
(mevr. H. Goverde,  0251-36 11 78).

ONTVANGEN BOUWAANVRAAG

BL 2009-057 Molenweg 4 Het plaatsen van een dakkapel en 
    tuinhuis en het wijzigen van de
    garage naar praktijkruimte 

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

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
VAN HET BESTEMMINGSPLAN

      Verzenddatum
Spoorlaan 29 Het plaatsen van een dakopbouw 09-11-2009

Koningin Julianastraat 8 Het bouwen van een 09-11-2009
   uitbouw aan de achterzijde,
   erker aan de voorzijde en een 
   dakkapel aan de voor- en achterzijde

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen (een van) deze besluiten zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzend-
datum van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan 
de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht,
postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Indien onverwijlde spoed dat vereist, bestaat tevens de mogelijkheid 
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank.

KERSTMARKT OP HET REGTHUYSPLEIN

De burgemeester van Uitgeest maakt het volgende bekend.
Toestemming is verleend voor het houden van een kerstmarkt op het 
Regthuysplein.
De kerstmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 19 december 2009 van 
17.00 tot 22.00 uur.
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken m.i.v. de dag na bekend-
making van het besluit te worden ingediend.


