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WEEKBLAD voor

UITGEEST

Uitgeest - Zondag 17 no-
vember komt Sinterklaas 
weer naar Uitgeest. Om on-
geveer 13.00 uur meert zijn 
boot aan in de gemeente-
haven aan de Meldijk. Daar-
na volgt Sint voorafgegaan 
door de Uitgeester Harmo-
nie samen met ruiterver-
eniging Sterneo de volgen-
de route: Meldijk, l.a. Lan-
gebuurt, r.a. Brugmanstraat, 
r.a. Hogeweg, Kerkbuurt. Bij 
het Oude Reghthuys zal bur-
gemeester van Eijk dan om 
ongeveer 13.45 uur de Sint 
en zijn gevolg welkom he-
ten in Uitgeest. Daarna om 
14.15 uur maken Sint en zijn 
pieten dit keer een korte rit 

door het dorp met de vol-
gende route: Schevelstraat, 
r.a. Middelweg, l.a. Brug-
manstraat, r.a. Langebuurt/
Westergeest, r.a. Beatrixlaan, 
r.a. Middelweg, l.a. Wilhelmi-
nastraat, r.a. Brugmanplant-
soen, r.a.  Brugmanstraat tot 
Geesterheem. Bij Geester-
heem wordt de stoet ontbon-
den en gaat de Sint de be-
woners een bezoek brengen. 
Hierna stappen Sint en Pie-
ten over in speciaal vervoer. 
Na een rit door de Koog en 
de Kleis gaan ze naar de Wa-
terjuffer waar ze iets na 15.30 
uur zullen aankomen. Daar-
na keren Sint en pieten weer 
naar huis terug.   

Verrassingen bij 
Scholencup Tafeltennis

Uitgeest - Op zondag 3 novem-
ber zijn in de sportzaal van De 
Wissel weer de jaarlijkse basis-
schoolkampioenschappen ta-
feltennis gehouden. Hoewel er 
minder inschrijvingen waren 
dan vorig jaar was het weer een 
groot succes.

Voorafgaand konden de kinde-
ren, maar ook andere geïnteres-
seerden, zich vier zondagen in 
oktober onder deskundige lei-
ding op dit toernooi voorberei-
den. Ook hier waren minder ge-
gadigden dan vorig jaar. Opval-
lend was een meisje dat vier keer 

kwam. En dat betaalde zich te-
rug: na door Henk Pel van de ta-
feltennisclub viermaal te zijn ge-
traind, liet Eva Sminia meteen al-
le concurrenten ver achter zich 
en mocht zich de tafeltennis-
kampioen van Uitgeest 2013 
noemen.
Na de finale werd Sam Heijne 
knap tweede, toen Kasper 
Stoops door Eva al in de halve fi-
nale resoluut was teruggewezen.
In de B-poule was ook een meis-
je verrassend de nummer één. 
Demi Welboren, die ook de vo-
rige jaren  meedeed, maar nooit 
tot een prijs kwam, werd hier knap de beste. Ook zij heeft op 

de instuifzondagen essentiële 
training opgedaan, waarna ze tot 
dit resultaat kwam. Mike Roe-
lands, ook een bekende tijdens 
de oktoberzondagen, kwam op 
de tweede plaats terecht. Ti-en 
Jonkhout had ook een gouden 
dag, want hij behaalde de derde 
plaats in de B-poule.

Ook was er weer een school, 
die het best vertegenwoordigd 
was. Na wat rekenwerk door de 
wedstrijdleider Patrick Schudde-
boom ging de wisselbeker voor 
de beste Uitgeester basisschool 
naar De Molenhoek. Verant-
woordelijk hiervoor waren broer 
en zus Tom en Anne Cappendijk. 
Jammer genoeg waren zij de 
enige vertegenwoordigers van 
De Molenhoek.

Voor foto’s van het toernooi, zie 
de website TTVU.nl.

  Sam, Eva en Kasper

  Mike, Demi en Ti-en
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Sint komt zondag!
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Praat mee tijdens open avond in Bobs!

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

Burgemeester Theo van Eijk behandelt deze boeiende vragen:

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

Gratis toegankelijk

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

Laat de toekomst van u horen!

Hoe ziet de toekomst 
van Uitgeest eruit?

Hoe ziet de toekomst Hoe ziet de toekomst 
van Uitgeest eruit?van Uitgeest eruit?
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Blues, rock en punk 
in Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 15 no-
vember begint De Bakkerij het 
weekend met twee bluesbands.  
Two Shakes of a Lamb’s Tail,  
een driekoppige psychedelische 
bluesrock band. The Feather And 
The White worden door 3voor12 
beschreven als ruige riffs, sla-
vendrijvende beats en vocalen 
ergens tussen Jim Morrison en 
Tom Waits; een duo dat voldoen-
de in huis heeft om elke zaal plat 
te spelen. De zaal is vrijdag 15 
november om 21.00 uur open en 
de entree is 4,00/3,00 euro. Za-
terdag treedt de band Humph 
op. Zij hebben een rijk reper-

toire met veel Thelonious Monk. 
Ze interpreteren het op ge-
heel eigen wijze. De zaal is om 
21.00 uur open en de entree is 
3,00/2,00 euro. 
Zondag komen er twee rock-
bands; het Zweedse Tiger Bell 
bestaat uit het Zweedse kwar-
tet Lotta, Lisa, Canan and Lovi-
sa. Tiger Bell staat met één voet 
in pop, één voet in punk en de 
laatste voet staat in rock. Che-
ap Thrills is een rock ’n rollband 
met vier muzikanten uit Haarlem 
en Amsterdam. De zaal is om 
20.00 uur open en de entree is 
4,00/3,00 euro.

Chineze dames gezocht
Castricum - Zaterdag hebben 
twee Chinese dames zich schul-
dig gemaakt aan winkeldief-
stal in Geesterduin. Via Burger-
net werden inwoners opgeroe-
pen naar ze uit te kijken. Beide 

dames waren 1.60 m, ze hadden 
allebei een donkere jas aan, een  
vrouw droeg een witte sjaal en 
de ander een zwarte broek met 
roze strepen. De dames zijn niet 
gesignaleerd. 

Castricum - Vanuit de protes-
tantse kerk wordt een bezoek 
van de Sint aangeboden. De op-
brengst is bestemd voor het Me-
disch Kinderdagverblijf Bethania 
in Cluj in Roemenië. Er kan ge-
kozen worden voor een bezoek 
op woensdag 4 december van-

af ongeveer 15.00 uur of don-
derdag 5 december vanaf onge-
veer 16.30 uur. Voor een bezoek-
je van de Sint en zijn Pieten be-
taalt men veertig euro. Opgeven 
vóór 30 november bij Marianne 
Beitler, tel.: 0251 652370, marian-
nebeitler@pkcastricum.nl. 

Lezing bioloog Rolf Roos
Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt dit 
jaar gehouden op donderdag 
14 november om 20.30 uur in 
Geesterhage. Op het program-
ma staat een lezing van de Cas-
tricumse bioloog Rolf Roos over 
historische kaarten van de dui-
nen van Noord-Holland en het 
verhaal over 1.000 jaar gebruik 

van deze duinen. Roos is redac-
teur van de boekenreeks ‘Dui-
nen en mensen’ die over Kenne-
merland, Noordkop en Texel ver-
scheen, zie www.duinenmensen.
nl. Op deze avond zijn de drie 
boeken met korting te koop.
De toegang voor donateurs en 
hun huisgenoten is gratis. Ande-
re belangstellenden betalen een 
bijdrage van 2,00 euro. 

Jubilerend Expressie speelt 
‘Het geheugen van water’

Castricum - Toneelgroep Ex-
pressie bestaat dertig jaar en 
speelt de meest succesvolle pro-
ductie uit het verleden: ‘Het ge-
heugen van water’. Deze tragiko-
medie gaat over drie zussen die 
afscheid nemen van hun overle-
den moeder. 
Dit toneelstuk is niet alleen 
grappig; het is ook een aangrij-
pend drama. De regie is opnieuw 
in handen van John van Dongen, 
die inmiddels tien jaar actief is 
bij Expressie. De cast is vrijwel 
geheel vernieuwd. De hoofdrol-
len worden vertolkt door Isabelle 

Dijkman Dulkes, Christien Kes-
sens en Anke Huisman. De man-
nenrollen worden vertolkt door 
Roel van de Waal en Wim Boske. 
En de overleden moeder wordt 
gespeeld door Saskia van Don-
gen. Kaarten kosten 7,50 euro en 
zijn verkrijgbaar bij boekhandel 
Laan. Reserveren via www.to-
neelgroepexpressie.nl kan ook, 
of bel 0251-252751. De voorstel-
lingen zijn op vrijdag 22 novem-
ber en zaterdag 23 november 
om 20.00 uur en zondag 23 no-
vember om 14.00 uur in ontmoe-
tingscentrum Geesterhage.

Egmond - Tot en met 12 januari 
exposeert de zaterdagochtend-
groep van Perspectief uit Bak-
kum in café ‘Het Roer Om’ te Eg-
mond aan Zee. Er zijn 33 werk-
stukken van veertien verschillen-
de kunstenaars te zien. De expo-
sitie wordt geopend op zondag 
17 november om 12.30 uur. Het 
adres is Voorstraat 46 tegenover 
de Prins Hendrikstichting.

Perspectief in 
Het Roer Om

Castricum - Op woensdag 20 
november organiseren de ou-
derenbonden, kerkelijke orga-
nisaties, welzijnsinstellingen sa-
men met het CDA-Castricum 
een informatiebijeenkomst over 
de grote decentralisaties op het 
gebied van zorg en gezond-
heidszorg. De bijeenkomst is van 
15.00-17.00 uur in de Maranatha-
kerk, Prins Hendrikstraat 1. Aan 
het woord komt Deny de Jong, 
voorzitter van Stichting Welzijn 
over wat de zorgen zijn. Ada van 
Toorenburg van ViVa Zorggroep 
vertelt wat de zorgsector doet. 
Fred Mosk, CDA-wethouder, so-
ciaal beleid, gemeente Castri-
cum en coördinerend wethouder 
decentralisaties, legt uit wat de 
gemeente doet. 
De bijeenkomst is vrij toeganke-
lijk en iedereen is welkom. 

Informatie over 
sociaal beleid

Augustinus scoort goed

Castricum - Afgelopen week 
ontving groep 7 van Basisschool 
Augustinus bericht dat zij vrijdag 
9 mei op schoolreis naar Wali-
bi Holland mogen. Dit school-
reisje is een cadeau van de Kin-
derpostzegelactie. Groep 7 heeft 
namelijk een geweldige prestatie 

neergezet; zij behoorde tot een 
van de 25 groepen die de hoog-
ste gemiddelde opbrengst per 
leerling hebben binnengehaald. 
Van de totale opbrengst van 11,6 
miljoen euro heeft groep 7 een 
bedrag van 12.355,00 euro op-
gehaald.

Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum wil in het jaar-
boek van volgend jaar aandacht 
besteden aan de periode van de 
Eerste Wereldoorlog en roept de 
hulp in van Castricummers en 
Bakkummers die mogelijk nog 
verhalen van hun familie kennen 
uit die tijd en misschien nog over 
foto’s beschikken van grootva-

Oproep: Castricum en WO I
ders uit de mobilisatietijd. De 
werkgroep is dus vooral geïnte-
resseerd als er op een of andere 
manier plaatsgenoten betrokken 
waren bij situaties en gebeurte-
nissen uit de tijd tussen 1914 en 
1918. 
Niek Kaan van Oud-Castricum 
neemt graag tips in ontvangst, 
tel.: 0251-650009.
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Geschiedenisprijswinnaar 
Libris geeft lezing bij Laan
Castricum - Zondag 17 novem-
ber om 14.00 uur komt de Libris 
geschiedenisprijswinnaar, Mar-
tin Bossenbroek, langs voor een 
lezing bij boekhandel Laan. On-
derwerpen zijn de oorsprong van 
de apartheid, eerste mediaoor-
log, voorproefje van de Eerste 
én de Tweede Wereldoorlog en 
de Boerenoorlog; de meest intri-
gerende conflicten in de moder-
ne geschiedenis, aldus Bossen-
broek. Martin Bossenbroek, au-
teur van historische klassiekers 
als Holland op zijn Breedst en De 
Meelstreep, vertelt het hele ver-
haal, inclusief de cruciale Neder-
landse inbreng. 

Expositie van de tassen van 
Marieke de Vree is verlengd

Castricum - Vanwege de gro-
te belangstelling is de tassen-
tentoonstelling van dorpsge-
noot en beeldend kunstenares 

 
Castricum - Tot en met 13 de-
cember exposeert Diny Dijk-
mam-Mulder haar schilderijen 
in de etalages van Streetscape 
op  het Bakkerspleintje 81. Diny 
is geboren en getogen in Castri-
cum. Diny schildert en aquarel-
leert ruim zestig jaar. 

Verder exposeren Hans Balk en 
Peter van den Berg (fotografie), 

Ans Martens (vilt en zijde), Hetty 
Spaanderman, Beatrix Boogaard, 
Ingrid Frissen, Mireille Moya 
(schilderijen), Monique Mulder, 
Renate Haanappel, Ron Huijs-
man, Nel Kasje en Joop Koop-
man (keramiek), Joyce van Brug-
gen-den Boer (sieraden) en di-
verse beelden van Tonna Lucas-
sen, Tineke Pijnappel en Ed en 
Tonny Beek. 

Marieke de Vree in de Amster-
damse galerie A’dam House of 
Arts & Crafts verlengd tot dins-
dag 19 november. Tassenmuse-
um Hendrikje toonde interes-
se in het werk van Marieke en 
heeft in haar collectie één van 
de bijzondere tassen opgeno-
men, de ’Dirk’-tas. Speciaal voor 
de komende december-feestda-
gen ontwierp Marieke een serie 
kersttassen.

”De galerie bevindt zich op de 
Oudeschans 21, is op werkda-
gen geopend van 10.00 tot 18.00 
uur (even aanbellen). Op vrijdag 
15 november is Marieke tussen 
12.00 en 17.00 uur in de galerie 
aanwezig. Castricummers die dit 
krantenartikel meebrengen naar 
de expositie, krijgen 20% korting 
op een aankoop.

In de etalages van Beentjes, To-
renstraat 28 zijn schilderijen te 
zien van Nella van Os-Algra en 
brons van Nel Kasje. Foto: Saskia 
Steenbakkers.

Cool BlenZ in Vredeburg
Limmen - Voor de derde keer 
speelt Cool BlenZ bij de Jazz 
Session Club. Zij brengen zon-
dag 17 november een verras-

send programma met jazz- en 
pop. Aanvang 16.00 uur in De 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64. 
De toegang is gratis. 

Castricum - Cascantar is een 
gemengd koor dat wereldmuziek 
brengt en op zoek is naar twee 
nieuwe sopranen. Er is een we-
kelijkse repetitie op de maan-
dagavond en door het jaar heen 
zijn er diverse optredens. Het 
koor heeft een eigen begelei-

Sopraan gezocht dingsorkest en speelt ook samen 
met gastmuzikanten. Het koor is 
op zoek naar zangeressen die in 
een kleine bezetting zelfstandig 
hun partij kunnen zingen. Voor 
meer informatie zie www.zgod-
an.nl; doorklikken op Cascantar. 
Belangstellenden kunnen bellen 
naar 06-12025767 of mailen: het-
tykienhuis@casema.nl.

Castricum - De Verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft de 
Castricumse filmmaakster Pau-
lien van Vliet uitgenodigd. 

Zij  vertelt over haar ervaringen 

Paulien van Vliet vertelt over film
met het maken van de film ‘De 
Slag bij Castricum in 1799’. Geïn-
teresseerden kunnen op dinsdag 
19 november om 10.00 uur bij de 
groep aanschuiven in het muse-
um van de werkgroep Oud Cas-

tricum, de Duynkant, hoek Ge-
versweg/Duinenboschweg. De 
toegangsprijs is 2,50 euro. 

Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel.: 656562, e-mail 
info@welzijncastricum.nl. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

dinsdag 21.00 uur  
The Hunger Games Marathon

woensdag 16.00 &  20.00  uur  
The Hunger Games 2: Catching Fire

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.00 & 19.30 uur  

maandag & dinsdag 20.00 uur  
woensdag 21.00 uur  

Diana
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   maandag 20.00 uur  

dinsdag & woensdag 19.00 uur  
Het Diner

vrijdag & zaterdag 18.45 uur   
Gravity 3D

dinsdag 14.00 uur  
Hoe duur was de suiker

vrijdag 18.45 uur  
zaterdag 16.00 & 18.45 uur  

zondag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur  
De nieuwe wildernis

zaterdag 16.00 uur   
zondag 11.00 & 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur  
Sinterklaas en de pepernoten chaos

zondag 13.30 uur  
Turbo (NL) - 3D
zaterdag 13.30 uur  

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur  
Planes (NL) - 3D

zaterdag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur  
Turbo (NL) - 2D

Programma 14 nov t/m 20 nov 2013

The Hunger Games Marathon
In de nacht van dinsdag 19 op 
woensdag 20 november organi-
seert Corso Bioscoop een Hun-
ger Games Marathon. Het be-
gin is dinsdag om 21.00 met de 
eerste Hunger Games gevolgd 
door de nachtelijke première van 
The Hunger Games: Catching 
Fire om 00.01 uur. The Hunger 
Games Catching Fire. 
Na het winnen van de brute Hon-
gerspelen zijn Katniss en Pee-
ta alles behalve veilig. Er gaan 
geruchten over een opstand te-
gen het Capitool. Een opstand 

die zij hebben helpen ontstaan. 
President Snow accepteert als 
enig excuus voor hun gedrag 
de overweldigende liefde die ze 
voor elkaar voelen. En tijdens 
hun verplichte zegetocht langs 
alle districten zullen ze de we-
reld hiervan moeten overtuigen. 
Als dat niet lukt, zullen er vrese-
lijke consequenties zijn. Het Ca-
pitool kondigt kort daarna de 
75ste editie van de Hongerspe-
len aan. Deze heeft als ‘Quarter 
Quell’ speciale nieuwe regels. En 
die doen iedereen versteld staan.

Diana is een biografisch drama 
over de Princess of Wales. De 
film gaat over de laatste twee 
jaar van het leven van prinses 

Diana Diana en de geheime liefdes-
relatie die ze had met de gere-
nommeerde hartchirurg Dr Has-
nat Khan tot het tragische auto-
ongeluk waarbij ze stierf samen 
met Dodi Al-Fayed in Parijs. 

Schilderij Tinie genomineerd
Limmen - Tinie Hanck-Val-
kering uit Limmen hoort met 
haar stilleven ‘aalbessen’ tot 
de vijftig genomineerden voor 
het ‘Schilderij van het jaar 
2013’. 

Dat is een landelijke wedstrijd 
met ruim achthonderd inzen-

dingen. Zij schildert al jaren bij 
Ibis in Alkmaar. Zij vindt de no-
minatie een hele eer, maar ook 
een bevestiging van de kwali-
teit van de leraren bij Ibis. Er kan 
door het publiek vóór 1 decem-
ber worden gestemd op de vol-
gende link: http://www.schilde-
rijvanhetjaar.nl/schilderij /672. 





LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

Een plafond bedekt met bamboe, de toepassing van 
leem, hout en subtiele kleuren groen; niets is aan het 
toeval overgelaten bij de inrichting van Joan Organics 
die zaterdag om 13.00 offi cieel wordt geopend. Joan 
Visser presenteert dan een assortiment cosmetica, ver-
zorgings- en verwenproducten die van biologische af-
komst zijn. Daarnaast biedt Joan artikelen als hand-
doeken en badjassen gemaakt van biologisch katoen. 
,,Heel bijzonder zijn de cadeausets”, zegt zij. ,,Mooie 
producten op palmbladschalen die biologisch afbreek-
baar zijn en met houtwol dat gerecycled is. Heel bij-
zonder om cadeau te doen.” Opvallend is dat de prijzen 
van de producten die in deze winkel worden aange-
boden heel toegankelijk zijn. Joan is de winnares van 
een prijsvraag waarin gevraagd werd naar een goed 
idee om leegstand in het centrum van Castricum te-
gen te gaan. De winkel is te vinden op de Burgemees-
ter Mooijstraat 33 in Castricum.

Het nostalgische kringloopwarenhuis De Tijdgeest in IJmuiden is al in ge-
zellige kerstsfeer ingericht. Veel kandelaars, waxinelichthouders, wame 
plaids en nog veel meer woonaccessoires om ieder huis knus in te rich-
ten. De Sint wordt zeker niet vergeten; hij kan hier leuk slagen voor de 
kinderen. Lieve boekjes en speelgoed zijn hier volop te vinden.
Trots zijn Sindie en Ted Breuring op de unit van het Leger des Heils. ,,Wij 
zijn enorm blij dat we regelmatig een volle bus naar het Leger des Heils 
kunnen rijden. We willen een sociaal en betrokken bedrijf zijn. Sinds kort 
werken we samen met IJmond Werkt. Zij plaatsen bij ons mensen met 
een uitkering die, totdat ze een betrekking vinden, bij ons in het werkpro-
ces blijven. We hopen een gezellige winkel te zijn voor onze medewerkers 
en klanten!’’

Kringloopwinkel De Tijdgeest, Tussenbeeksweg 7-9, IJmuiden, 06-
16983070.

Blij met Joan 
Organics

Bij Bobs party & Events in Uitgeest vindt op zondag 24 
november een gezellige en gemoedelijke trouwbeurs 
plaats voor wie gaat trouwen of een jubileum heeft te 
vieren. Voor de ouders en schoonouders is de beurs een 
leuke kijk op wat er allemaal mogelijk is om de trouwdag 
van zoon of dochter tot een onvergetelijke te maken. Al-
les wat de huwelijksdag tot een topper kan maken vindt 
men op deze beurs; van ringen tot aan de limousine. 
Bovendien vindt er een spectaculaire bruidsshow plaats 
van Thandora bruidsmode uit Alkmaar om 12.00 en om 
14.00 uur. Gratis entree, openingstijden van 11.00 tot 

16.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.saskia-
haarstyling.nl of via 06-51064996.

Kringloopwarenhuis 
De Tijdgeest in warme sferen

Helpen kurken sorteren en inzamelen
Limmen - Stichting Limmen Lu-
diek gaat in 2015 een aanval 
doen op het wereldrecord groot-
ste kurkenmozaïek en daar zijn 
heel veel kurken voor nodig. 
Ruim 300.000 kurken zijn de 
Limmer dorp grenzen al bin-
nen gerold. En deze kurken ko-
men echt overal vandaan. Voor-
zitter Kees de Jong is net terug 
uit de Elzas met 20.000 kurken. 
Maar ze moeten dus nog steeds 
op jacht naar 200.000 kurken. 

Het uitsorteren van de kurken op 
kleur vreet ontzettend veel tijd. 
Daar is Limmen Ludiek na drie 
sorteermiddagen al wel achter 
gekomen. De eerstvolgende sor-
teermiddag staat voor zaterdag 
16 november op het programma 
in de voormalige Dolfi jnenpret 
aan de Jan Valkeringlaan in Lim-
men van 12.00 tot 17.00 uur. Alle 
hulp is welkom. 
Limmen Ludiek wil als test mo-
zaïek Nelson Mandela gaan ma-
ken om er achter te komen wel-
ke techniek ze in 2015 moeten 
gaan gebruiken. 

Castricum - Voor het tweede 
jaar op rij is de Hobbitwoning 
op Kennemer Duincamping Ge-
versduin in het Noord-Hollandse 
Castricum uitgeroepen tot ori-
gineelste slaapplek van Neder-
land. De website OrigineelOver-
nachten.nl publiceert elk jaar 
een Top 10 met de meest bijzon-
dere overnachtingplaatsen van 
Nederland. De lijst wordt samen-
gesteld op basis van de bezoek-
cijfers van de diverse accommo-
daties op de site. Voor het twee-
de jaar wist de Hobbitwoning de 
meeste bezoekers te verrassen. 
De Hobbitwoning is een sprook-
jesachtig vakantiehuisje half on-
der een heuvel gelegen. 

Hobbitwoning 
is origineelste

Spectaculaire bruidsshow
Trouwbeurs Bobs Party & Events 

zondag 24 november
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Sinterklaasfeest 
in speeltuin

Uitgeest - Op zaterdag 23 no-
vember brengt de goedheilig-
man met zijn pieten zoals elk jaar 
een bezoek aan speeltuin Kin-
dervreugd. Het wordt een spet-
terend feest, met gezellige spel-
letjes, lekker veel dansen en na-
tuurlijk voor iedereen een leuk 
cadeautje. De ochtend begint 
om 9.45 uur in het clubgebouw 

aan de Middelweg in Uitgeest en 
om 12.30 uur is het feest afge-
lopen. Leden van de vereniging 
kunnen gratis naar binnen, aan 
niet-leden wordt een kleine bij-
drage van 3 euro gevraagd.

Aanmelden
Kinderen die hierbij aanwezig 
willen zijn moeten van te voren 

worden opgegeven via inter-
net. Dit kan via www.inschrijven.
speeltuinuitgeest.nl en is moge-
lijk van woensdag 13 tot en met 
donderdag 21 november 17.00 
uur.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Uitgeest - De provincie Noord-
Holland en gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Zaanstad zetten zich in om meer 
recreatie-mogelijkheden te creë-
ren te midden van deze gemeen-
ten. Zij willen onder andere het 
doodlopende fietspad in De Bui-
tenlanden bij Beverwijk door-
trekken naar het noorden. Ook 
wordt geïnvesteerd in de reali-
satie van een fiets- en wandel-
pad ten westen van sportpark de 
Omzoom in Zaanstad. De paden 
worden grotendeels gefinan-
cierd met een provinciale bijdra-
ge van 1,3 miljoen euro. 
Ook willen de overheden in De 
Buitenlanden een extra wandel-
pad aanleggen en zorgen voor 
een betere parkeer- en infor-
matievoorziening voor recrean-
ten bij Fort Veldhuis bij Heems-
kerk. Daarnaast willen ze agra-
riërs stimuleren om nieuwe pa-
den over hun boerenland te rea-
liseren. Er komt daarom geld be-
schikbaar om overstapjes te re-
aliseren en routebordjes aan te 
brengen. Om meer bekendheid 
te geven aan de recreatiemoge-
lijkheden, investeren de overhe-
den ook in de promotie van het 
gebied. Hierbij worden agrariërs 

en recreatieve ondernemers be-
trokken. 
De 1,3 miljoen van de provincie 
is dit voorjaar beschikbaar ge-
steld voor het versterken van de 
recreatiemogelijkheden in het 
gebied.
‘Door de realisatie van nieuwe 
fiets- en wandelpaden kunnen 
bewoners en bezoekers meer 
genieten van het open polder-
landschap’, aldus verantwoor-
delijk gedeputeerde Jaap Bond. 
Ongeveer de helft van het be-
drag is al eerder verdeeld. Hier-
bij is onder meer geld beschik-
baar gesteld voor diverse andere 
fiets- en wandelpaden in het ge-
bied. Op 7 november hebben de 
betrokken bestuurders het res-
terende bedrag verdeeld. 

Ook de andere overheden in-
vesteren in dit gebied. Zo legt 
Heemskerk een fly-over over 
de A9 aan, investeert Beverwijk 
flink in het Aagtenpark en Zaan-
stad in de aanleg van extra wan-
del- en fietspaden rondom het 
nieuwe sportpark De Omzoom. 
Deze laatste investering wordt 
mede mogelijk gemaakt dank-
zij een Europese subsidie. Het 
Hoogheemraadschap Hollands 

Plan provincie en gemeenten:
Nieuwe wandel- en 
fietsmogelijkheden

Noorderkwartier legt in De Bui-
tenlanden een baggerdepot aan 
en draagt bij aan de verbete-
ring van de waterhuishouding bij 
sportpark de Omzoom. 

De overheden willen in De Bui-
tenlanden naast de nieuwe wan-
del- en fietspaden ook graag 
een recreatieboerderij realise-
ren. Om deze plannen te verwe-
zenlijken zijn diverse vrijwillige 
grondruilingen nodig. Naar ver-
wachting is rond de zomer vol-
gend jaar duidelijk of de ruilin-
gen en daarmee alle geplande 
projecten kunnen doorgaan. 

Informatiebijeenkomsten
Als bekend is hoe de plan-
nen kunnen worden uitgevoerd, 
wordt een informatiebijeen-
komst in Beverwijk georgani-
seerd. Wanneer er in Zaanstad 
informatiebijeenkomsten over 
de inrichting en uitvoering van 
het Sportpark De Omzoom wor-
den georganiseerd, zal er van-
zelfsprekend ook aandacht zijn 
voor de realisatie van de fiets- 
en wandelpaden. Het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer en de gemeente Zaan-
stad gaan de plannen uitvoe-
ren. Het Recreatieschap is voor 
het merendeel van de projecten 
eindbeheerder. 

Meer informatie staat ook op 
de projectsite ‘recreatie tussen 
Beverwijk en Zaanstad’: www.
noord.holland.nl/recreatiebz. 

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

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

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

Paradies ‘Hoffnung’ 
in Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - Op vrijdag 22 novem-
ber is het slotstuk van de trilogie 
van Ulrich Seidl, Paradies ‘Hof-
fnung’ te zien in De Zwaan. De 
Oostenrijkse regisseur Seidl situ-
eert het slotstuk in een afslank-
kamp voor tieners.
Melanie (Melanie Lenz), een veel 
te dikke tiener, is de dochter van 
Teresa, die in Paradies ‘Liebe’ in 
Kenia op zoek ging naar betaal-
de liefde. Melanie wordt door 
haar tante, de godsdienstwaan-
zinnige Anna Maria uit Paradies 
‘Glaube’ naar een afslankkamp 
gebracht. Het afslankkamp is 
een somber oord waar Mela-
nie met lotgenoten haar vakan-
tie zal doorbrengen. Het regime 
in het kamp is eentonig, maar 
niet ondraaglijk. Tussen licha-
melijke opvoeding, kussenge-
vechten en haar eerste sigaret-
ten, wordt Melanie verliefd op de 
40 jaar oudere leider (Joseph Lo-
renz) en arts van het kamp. Haar 
onzekere puberhart klopt sneller 
en steeds opnieuw meldt zij zich 
op het spreekuur. Ze probeert de 
arts te verleiden, maar deze be-
antwoordt haar liefde niet.
In dit afsluitende deel wordt dui-
delijk dat de gebeurtenissen in 
‘Liebe’, ‘Glaube’ en ‘Hoffnung’ si-
multaan plaatsvinden. Waar Te-
resa in Kenia vergeefs contact 
probeert te zoeken met haar 
dochter, blijkt Melanie in het 
kamp net zo te verlangen naar 

steun van haar moeder. Mela-
nie mag maar een uurtje per 
avond bellen en het contact tus-
sen moeder en dochter verloopt 
voornamelijk via voicemailbe-
richten. 
De trilogie schetst drie vrouwen 
die op zoek zijn naar geluk en 
geconfronteerd worden met het 
gebrek daaraan. De vraag is of 
de vrouwen op de hoogte zijn 
van elkaars strubbelingen.
Toegangskaarten 5 euro inclu-
sief kopje koffie/thee vooraf-
gaande aan de film. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-
geest of indien voorradig aan de 
zaal. Vrienden van De Zwaan be-
talen 4 euro. Voor meer informa-
tie en andere voorstellingen zie 
www.dezwaancultureel.nl.

Ophaaldata 
gft-afval

Uitgeest - Volgende week 
(week 47) wordt het gft-af-
val opgehaald. Oude Dorp en 
bedrijventerrein: maandag 18 
november. De Kleis en Wal-
dijk: woensdag 20 november.
De Koog: donderdag 21 no-
vember. Buitengebied, Uit-
geesterweg: vrijdag 22 no-
vember.   
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Uitgeest - Na een succesvol 
trainingsweekend met de juni-
oren A1 en het eerste team van 
Stormvogels in Ommen stond af-
gelopen zondag de openings-
wedstrijd van de zaalcompeti-
tie op het programma. Hilversum 
was de tegenstander, een oude 
bekende. De opponent staat er-
om bekend een beetje chaotisch 
te korfballen. Er zit weing struc-
tuur in het spel en de opdracht 
was dan ook om de opbouw te 
verstoren. Hoewel Hilversum 
brutaal de leiding nam door op 
2-0 voorsprong te komen, lie-
ten de Uitgeesters zich niet van 
de wijs brengen. Jord Betjes 
liet van zich spreken en trok de 
stand weer gelijk. De twee ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd 
en het was pas aan het einde van 
de eerste helft dat een van beide 
teams een voorsprong wist te re-
aliseren, 4-6 in het voordeel van 
onze dorpsgenoten, door scores 
van wederom Jord Betjes en drie 
maal Sebastiaan van den Bosch.
Een kleine marge, die geconso-
lideerd zou moeten worden.  De 
ploeg verzuimde dit helaas, en 
liet Hilversum het gaatje dich-
ten. Een doelpunt van Demi Er-
kelens kon dit ook  niet voorko-
men. Bij een stand van 7-7 wist 
Hilversum weer op voorsprong 
te komen om dit vervolgens niet 
meer weg te geven. Niet dat de-
ze ploeg nu zoveel beter speel-
de, het ontbrak hen ook niet aan 
enig fortuin, daar waar Storm-
vogels dit zo nu en dan ont-
beerde.  Eigenlijk had Stormvo-
gels het betere van het spel, de 
ploeg speelde georganiseerd en 
had veel dreiging, maar in de af-
ronding schoot de ploeg uit Uit-
geest tekort. Dit kon niet worden 
gezegd van Sebastiaan van den 
Bosch, die deze wedstrijd maar 
liefst zeven keer tot scoren wist 
te komen, maar zijn ploeg uit-
eindelijk ook niet aan de over-
winning kon helpen.  Toch werd 

met tevredenheid teruggeblikt 
op deze partij en is er voldoende 
perspectief voor de streekder-
by  volgende week zondag tegen 
HBC, aanvang 17.20 uur.  De 13-
12 nederlaag van deze week zal 
dan  terzijde moeten worden ge-
schoven.

Sebastiaan van den Bosch was 
zeven keer trefzeker, maar 
Stormvogels bleef toch met lege 
handen achter

     Korfbalflits
       Stormvogels

Sinterklaas-
disco

Uitgeest - Na de intocht van 
Sinterklaas gevolgd te heb-
ben op televisie is het na-
tuurlijk helemaal te gek om 
te vieren dat de goedheilig-
man weer in ons land is. Op 
zaterdag 16 november is er 
daarom de swingende Sinter-
klaasdisco bij speeltuin Kin-
dervreugd aan de Middel-
weg. Vanaf 15.00 uur ander-
half uur lang zingen en sprin-
gen op Sinterklaasmuziek, 
met superleuke special ef-
fects.
Voor meer informatie: www.
speeltuinuitgeest.nl of stuur 
een mail naar info@speeltui-
nuitgeest.nl.

Van links naar rechts bovenste rij: Josefine Gilissen, Isabella Flierman 
en Lieve Muller. Middelste rij: Evelien Schouten, Laura Langendijk, Eva 
Schimmel en Lea van Diemen en voor staat Demi Hanssen

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Uitgeest - Het turnseizoen is 
weer begonnen en zaterdag 9 
november werden de Regio club-
teamwedstrijden in de Turnace 
Hall of Gymnastics in Amster-
dam gehouden. Dit jaar had Uni-
tas twee senior/juniorteams en 
1 jeugd/pupillen 2 team. In het 
eerste seniorteam kwamen Jo-
sephine Gilissen, Evelien Schou-
ten, Laura Langendijk en Isabella 
Flierman uit. Het tweede senior-
team bestond uit Eva Schimmel, 
Lea van Diemen, Demi Hanssen 

en als gastturnster Lieve Muller 
van HLC uit Haarlem.
Het eerste team van de senioren 
begon met pech, want tijdens 
het inturnen blesseerde Evelien 
Schouten zich, ze liep een ham-
stringblessure op. Nu moesten 
ze verder met z’n drieën en dan 
mogen er geen fouten gemaakt 
worden. 
De teams waren erg aan elkaar 
gewaagd, want aan het eind van 
de wedstrijd bleek dat de twee 
teams van Unitas op een ge-

deelde vierde plaats zijn geëin-
digd. Het was weer een leerzame 
dag, want iedereen weet waar 
ze aan moeten werken voor de 
eerste Rayonwedstrijd over twee 
weken.
‘s Middags waren de jeugd/pu-
pillen 2-turnsters aan de beurt 
en in dit team zaten Billie Boyle, 
Kim Schelvis, Sarah Dumpel-
mann, Elina Muijskens en Quiri-
ne Zonneveld. De meisjes heb-
ben het erg goed gedaan en kre-
gen een mooie zilveren medail-
le mee naar huis. Het was voor 
deze groep een goede genera-
le voor de eerste Rayonwedstrijd 
over twee weken. Ze kunnen de 
puntjes op de i gaan zetten.

Van links naar rechts: Kim Schel-
vis, Sarah Dumpelmann, Elina 
Muijskens en Quirine Zonneveld

HELPT U HEM TE ONTMASKEREN?

13 november 2013 11



13 november 201312

Leerlingen Vrijburgschool 
tonen creativiteit

Uitgeest - Op de Vrijburgschool 
zijn de crea-middagen onder 
leiding van juf Henriette weer 
van start gegaan. Na het suc-
ces van de creatieve middagen 
in mei jongstleden zijn de kinde-
ren uit de groepen 3 tot en met 
8 in kleine groepjes gemixt van 
maximaal 8 leerlingen weer drie 
donderdagmiddagen creatief 
aan de slag gegaan met diver-
se workshops. Het idee erach-
ter is om onder andere die crea-
tieve dingen te doen die normaal 
niet mogelijk zijn met de he-
le klas. De kinderen worden be-
geleid door enthousiaste ouders 
die vaak ook affiniteit met de ge-
kozen workshop hebben. 
De kinderen konden kiezen uit 
20 workshops, zoals solderen, 
mozaïeken, figuurzagen, maar 
ook styropor snijden (met een 

speciale gloeidraad figuren uit 
piepschuim snijden), spookjes 
maken van gipsverband, digita-
le fotografie; hoe maak je nu een 
mooie foto van iets of iemand en 
wat zijn de mogelijkheden of doe 
net alsof jij de fotograaf bent die 
een mooie foto voor de school-
gids gaat maken en wie weet 
wordt ie wel gebruikt of waar zou 
je nou nooit een foto van maken 
en maak daar nou een foto van..
Nieuw dit jaar was ‘tv-program-
ma en of krant maken’: de leer-
lingen liepen met i-pads door de 
school om een beeldend verslag 
te maken van de crea-middag 
met geluid eronder, aankondi-
ging en aftiteling (de leuke film-
pjes zijn te vinden op onze web-
site van de Vrijburg: vrijburg.ta-
bijn.nl onder het kopje leerlingen 
en dan video’s). En verder kon-

den ze kiezen uit: toneel & dra-
ma, chenilledraad, spijkerweven, 
lichtblikjes, zeepkettingen, ko-
ken & bakken, porselein & ka-
toen beschilderen, knijper knut-
sels, vilten figuren, sokpoppen, 
kaarten maken, cd & glas versie-
ren en vrolijke schilderijen & me-
moborden maken. Klassieke én 
moderne creatieve workshops.
Donderdag 14 november is de 
tentoonstelling voor alle belang-
stellenden vanaf 15.00 uur in de 
aula van de Vrijburgschool aan 
de Niesvenstraat 2. Dan laten 
de kinderen aan u zien wat ze in 
drie donderdagmiddagen crea-
tief gepresteerd hebben. U bent 
van harte welkom op de Vrij-
burgschool! De kinderen van de 
workshop koken & bakken zul-
len u voorzien van een zelfge-
maakt hapje en drankje.

Uitgeest - Laatst las ik in een 
bridgeblaadje (IMP, er zijn publi-
caties van mindere statuur) een 
anekdote. Een goede speler, ty-
pe Haagse jongen met de bijbe-
horende humor, heeft een heel 
goede ronde achter de rug te-
gen een andere gerenommeer-
de bridger, zo’n beetje 80% te-
gen 20%. Zegt die Hagenees te-
gen die andere hot shot: ‘En? 
Vind je bridgen nog leuk?’. ‘Ja ze-
ker!’, zegt de verliezer (wel een 
beetje als een boer met kiespijn), 
waarop die Hagenees riposteert: 
‘Maar wanneer ga je het dan 
eens leren?’ U zult begrijpen dat 
die twee niet meer gezellig aan 
de bar aan het nakaarten zijn 
geslagen. Maar wat bridgen-le-
ren betreft, op 20 november start 
er een televisiecursus bridge, 
gepresenteerd door Berry Wes-
tra. In 12 lessen van 12 minuten 
worden de basisbeginselen van 

het edele bridgespel uitgelegd. 
Dat moet blijkbaar genoeg zijn 
om geïnfecteerd te worden met 
het bridgevirus. Van harte aan-
bevolen, en we zien u graag op 
de club verschijnen. 
Zelf denk ik erover, onze resul-
taten geven daar aanleiding toe, 
om, via Uitzending-gemist, de 
cursus ook te volgen. Dommer 
zal ik er niet van worden. Over 
resultaten gesproken, hieronder 
ziet u de hot shots van de afgelo-
pen competitieronde. In de A-lijn 
zien we Klaas de Groot en Pe-
ter Kossen, elke week ook brid-
gend in het buitenland (Castri-
cum), weer een keertje glorië-
ren, met op de tweede plaats het 
gelegenheidskoppel Marian de 
Vries-Wim de Wildt. Voorts een 
mooie score van Toos en Jaap 
Schalk in de C-lijn. En de mooi-
ste score is voor Ger van Andel-
Rob de Neef die met ruim 67% 

        Bridgenieuws de gehele D-lijn het nakijken ge-
ven. Zij hoeven, zou je denken, 
niks meer te leren!  (Paul Wijte)

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 61,46%; 2 Marian 
de Vries-Wim de Wildt 58,68%; 
3 Truus Jansen-Ed de Ruyter   
55,56%; 3 Fred van Andel-Ruud 
Berkhout 55,56%; 3 Aad Vis-
been-Simon Wijte 55,56%
B-lijn: 1 Riet Schafgans-Leo 
Tromp 62,50%; 2 Dick Hendrik-
se-Jac Sintenie 56,67%; 3 Henk 
Groen-Herman van Sambeek   
53,75%
C-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 65,63%; 2 Nelleke van der 
Kraats-Joke Mooy 59,03%; 3 Ans 
Andringa-Ria de Wildt 56,94%
D-lijn: 1 Ger van Andel-Rob de 
Neef 67,50%; 2 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 57,92%; 3 Tine-
ke de Groot-Constance Dirks   
53,33%
E-lijn: 1 Joop de Beer-Fieneke 
de Beer 63,54%; 2 Gert Willem-
se-Jaap Zonneveld 63,02%; 3 Wil 
van der Pol-Wim Terol 61,98%.

Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Volgende week 
woensdagavond 20 novem-
ber is het zover. Dan kunt u 
als inwoners van Uitgeest 
een bijdrage leveren aan de 
toekomst van Uitgeest. Op 
die avond kunt u inbrengen 
wat u belangrijk vindt voor 
Uitgeest. 
Ik kan mij zo voorstellen dat 
u wel een mening heeft over 
de groene open ruimte waar 
Uitgeest bekend om is. En 
kan het toerisme nog wel 
een impuls gebruiken of is 
het wel goed zo. Mag het in-
wonertal nog wel een beet-
je groeien en waar zou dat 
dan kunnen. Hopelijk bent u 
net zo trots als ik op het rij-
ke verenigingsleven. Welke 
ideeën heeft u om dit te be-
houden of misschien zelfs te 
versterken. En hoe kunnen 
wij de voorzieningen in Uit-
geest behouden. Allemaal 
uitdagingen waar wij samen 
in Uitgeest voor staan.
Vorige week gaf ik op deze 
pagina al aan dat wij als Uit-
geest die uitdagingen alleen 
niet kunnen waarmaken. Wij 
zullen daar dus één of meer-
dere partners voor moeten 
zoeken om een mooie toe-
komst voor Uitgeest te waar-
borgen. Woensdagavond 20 
november kunt u inbren-
gen waar u zich het bes-
te bij thuis voelt. Ligt de toe-
komst van Uitgeest in de re-
gio Duinstreek BUCH (Ber-
gen, Uitgeest, Castricum, 
Heiloo) of in de IJmond (Vel-
sen, Beverwijk, Heemskerk). 
Is de identiteit van Uitgeest 
het best gewaarborgd met 
Heemskerk of met Castricum, 
Akersloot en Limmen. Is de 
dienstverlening aan de bur-
ger op het ons bekende hoge 
niveau bij een fusie gegaran-

deerd of alleen bij samen-
werking. Worden uw belan-
gen het beste gediend door 
een eigen gemeenteraad of 
kan dat ook met een fusie.
Allemaal vragen waar ik be-
wust geen vraagtekens ach-
ter gezet heb. Graag hoor 
ik van u woensdagavond 20 
november de antwoorden. En 
dan met een uitroepteken! 
Op speelse wijze gaan wij die 
avond met elkaar in gesprek. 
Langs een aantal stellingen 
zal uw mening over onder-
werpen worden gevraagd. 
De uitkomsten zullen door de 
gemeenteraad worden mee-
genomen in de uiteindelijke 
besluitvorming. Het is dus al-
leszins de moeite waard deze 
avond aan de toekomst van 
ons Uitgeest te besteden! 
Graag ontvang ik u in Bobs 
Party & Events. 
Tenslotte bepalen wij samen 
de toekomst van Uitgeest. 
Voor ons en voor onze kin-
deren. Want de toekomst dat 
zijn wij!

Theo van Eijk
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

De toekomst dat zijn wij (2)

Lezing door Eva Droomer 
bij de Vrouwen van Nu
Uitgeest - Donderdag 21 no-
vember om 20.00 uur is Eva 
Droomer te gast bij de vrouwen 
van Nu in Dorpshuis De Zwaan. 
Zij zal vertellen over symbolen in 
het joodse geloof.
Eva Droomer is geen jodin en 
kreeg van huis uit geen geloof 
mee, laat staan het joodse ge-
loof, zoals zij in een interview 
vertelt. Het joodse element is ge-
komen doordat zij in een Am-
sterdamse wijk is opgegroeid 
waar heel veel joden woonden.
Zij was vijf toen de oorlog begon 
en kwam veel bij joodse fami-
lies. Maar het jodendom bestaat 
uit meer de dan Tweede Wereld-
oordlog. Het heeft een lange ge-
schiedenis en heeft daardoor 

ook veel symbolen. Symbolen die 
ook zijn overgenomen door an-
dere geloven.
Tijdens deze lezing worden de 
verbanden ertussen besproken. 
Zo bestaat in het jodendom een 
tallith. Een soort doek die men 
voor het bidden omslaat maar 
eerst kust. Hetzelfde doen de ka-
tholieke priester met hun stola.
Op 28 november zal zij een wan-
deling door de Joodse buurt in 
Amsterdam voor de vrouwen van 
Nu verzorgen. Belangstellende 
zijn van harte welkom. Zij beta-
len 5 euro voor de lezing.
Voor meer informatie kunt u bel-
len met Wil Feenstra-Kuijs, tel. 
0251-311421. Of kijk op de site 
vrouwenvannu.nl.



Regio - Op woensdagmid-
dag 20 november is er een 
Alzheimer Café in centrum 
van Heemskerk. Het onder-
werp deze middag is: “Wat 
doet muziek voor/met iemand 
met dementie?” 
De gespreksleider Elsbeth 
Holtz ontmoet deze middag 
Jolijn Bakker, muziekthera-
peute bij Viva!Zorgroep. Zij 
begeleidt het Alzheimerkoor 
in St. Agnes in Heemskerk 
en De Boogaert in Castricum; 
een koor dat speciaal is op-
gezet voor mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers.
Zij komt de toehoorders ver-
tellen en laten zien wat mu-
ziek voor invloed kan hebben 
en geeft adviezen hoe de mu-
ziek gebruikt kan worden.
Wilt u meer weten over dit 
onderwerp? Kom dan woens-
dag 20 november naar Zorg-
centrum St Agnes, Zamen-
hof 65 in Heemskerk. De ont-
vangst is vanaf 14:15 uur en 
afsluiting rond 16:00 uur.  
Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrienden, 
buren. Wie er nog nooit eer-
der is geweest, moet beslist 
komen kennismaken. De toe-
gang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.

De bezoekers van het Alz-
heimer Café krijgen informa-
tie van hulpverleners en van 
mensen die uit eigen ervaring 
spreken. 
Bij elk café worden deze ge-
interviewd door onze vas-
te gespreksleider. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere 
literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen. 

Alzheimer Café 
in Heemskerk

Gelijkspel voor MHCU MA1
Uitgeest - Zaterdag 9 november 
speelde Uitgeest meisjes A1 te-
gen HBS meisjes A2. Van te vo-
ren was bekend dat het een pit-
tige wedstrijd zou gaan worden 
maar dat er voor Uitgeest ze-
ker kansen waren om punten te 
pakken. Uitgeest begon als team 
iets ongeconcentreerd aan de 
voorbereiding,  maar pakte het 
daarna prima op en zorgde dat 
iedereen op scherp stond. 
Dit heeft zeker geholpen want 
Uitgeest begon goed aan de 
wedstrijd en gaf goed druk 
waardoor HBS er moeilijk door 
heen kwam, maar ondanks dat 
speelde HBS toch veel op de 
helft van Uitgeest helft. Na een 
aantal kansen was het na 21 mi-
nuten Uitgeest dat met een snel-

le counter eruit wist te komen. 
Oog in oog met de keepster van 
HBS rondde Isabelle van Lies-
hout knap af en dus stond Uit-
geest met 1-0 voor, dit was ook 
de ruststand. In de tweede helft 
bleef het lang 1-0 en hadden 
Uitgeest en HBS veel kansen. 
8 minuten voor tijd was het de 
spits van HBS die de bal vanuit 
de kluts in het doel van Uitgeest 
wist te krijgen, 1-1.  Dit was ook 
de eindstand van de wedstrijd. 
Met gemengde gevoelens verliet 
Uitgeest het veld, blij met een 
punt maar er had toch echt meer 
ingezeten. Het spel van Uitgeest 
wordt elke week beter en hope-
lijk resulteert dit in 3 punten ko-
mende zaterdag thuis tegen Alli-
ance (17.45).

Eva Mark, een van de uitblinksters aan de kant van Uitgeest

Jeugdschaatsen 
bij IJsclub Uitgeest

Uitgeest - De afgelopen jaren 
zijn we verwend voor wat be-
treft schaatsen op natuurijs. Als 
Koning Winter dit jaar weer zijn 
best doet is de kans groot dat 
we dit jaar weer de ijzers kunnen 
onderbinden.
Om kinderen uit Uitgeest te le-
ren schaatsen wordt als sinds de 
jaren tachtig het Jeugdschaat-
sen georganiseerd. IJsclub Uit-
geest wil de kinderen uit Uit-
geest nog steeds deze mogelijk-
heid bieden om zo generatie op 
generatie een mooie traditie in 
stand te houden. 
De opzet van het jeugdschaat-
sen is kinderen op een leuke en 
speelse manier leren schaatsen. 
Hierdoor kunnen zij na één of 
meerdere seizoenen goed leren 
glijden en afzetten. Op de dagen 
dat er dan weer natuurijs ligt 
kunnen zij goed vooruit komen 
en mooie tochten maken.

Als u schaatsen ook een oer-
Hollandse traditie vindt en u uw 
kinderen dit ook wil laten leren 
schrijf uw kind dan nu in bij IJs-
club Uitgeest ! Het is voor alle 
kinderen van Uitgeest in de leef-
tijd van 8 tot 12 jaar.
Gestart wordt op zaterdagoch-
tend 28 december en in totaal 
zijn er 12 lessen. Voor vervoer 
wordt gezorgd (vertrek 9:15 uur 
uit Uitgeest). 
Voor meer informatie en opge-
ven kunt u terecht op de web-
site www.ijsclubuitgeest.nl/
jeugdschaatsen. Voor inschrij-
vingen of vragen kunt u ook te-
recht bij Vincent Rozemeijer, 06-
10920909 of jeugdschaatsen@
ijsclubuitgeest.nl. Opgeven kan 
tot en met 30 november met ver-
melding van: naam, adres, tele-
foonnummer, email adres, ge-
boortedatum, geslacht en even-
tueel al behaald diploma.

Uitgeest - Waterschappen 
werken aan uw veiligheid. De 
waterschappen in West- en 
Midden- Nederland zorgen 
voor een sys-teem van dijken, 
oevers, sloten, stuwen en ge-
malen die nodig zijn om dit 
gebied droog te houden. Dit 
hele systeem is gevoelig voor 
schade door muskus- en be-
verratten. In de wet is vastge-
legd dat waterschappen al-
le dijken, oevers en kanalen 
moeten beschermen tegen 
schade van muskus- en be-
verratten. Deze schade is op 
dit moment alleen te voorko-
men door de muskus- en be-
verratten te vangen en de po-

pulatie zo klein mogelijk te 
houden.
Het speuren naar en vangen 
van muskusratten vergt vak-
kennis. Opleiding, aansturing 
en uitvoering hebben zes wa-
terschappen gebundeld in de 
organisatie Muskusratten-
beheer. Deze werkt ook in 
het beheergebied van Hoog-
heemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 
Heeft u een muskus- of be-
verrat gezien? Meldt dit dan 
op de website www.muskus-
rattenbeheer.nl of via tele-
foonnummer 030- 63 45 756. 
Of mail naar: meldingen@
muskusrattenbeheer.nl  

Muskusrat gezien?

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

SINT PAKT UIT MET ’N LEKKER PAKKET !!
Dat wordt smullen…. 

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

SINTERKLAASPAKKET….. 
** een zalige Roomboter Amandel Staaf….
** en ’n zak Taai-taai Moppen…..
** én een heerlijke Chocoladeletter !! 
  van € 15,-- nu  compleet € 10,95 !!
(gratis bij 4 volle spaarkaarten)

***Deze hele maand ’n luxe November Snit van  € 8,50 voor € 7,95 !!***
         **Onze Chocoladeletters zijn handgemaakt van A t/m Z !!**

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

www.wereldwinkelheemskerk.nl

WEBSHOP
NIEUW!
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Jeugdhulp in de 
IJmondgemeenten
Uitgeest - Onlangs hebben de 
colleges van de gemeenten Be-
verwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen een besluit genomen over 
het Transitiearrangement Jeugd-
hulp IJmondgemeenten. 
De IJmondgemeenten werken 
van 2015 tot 2018 in principe 
door met de huidige aanbieders. 
Hierdoor wordt de in de IJmond 
opgebouwde kennis en ervaring 
vastgehouden en de continuïteit 
gewaarborgd. Dit betekent dat er 
voor gezinnen die met jeugdzorg 
te maken hebben, de eerste pe-
riode weinig verandert. 
In het ‘transitiearrangement’ ge-
ven de colleges van de IJmond-
gemeenten duidelijkheid over de 
manier waarop zij de continuïteit 
van de jeugdhulp gaan waar-
borgen als de nieuwe wet op de 
jeugdhulp op 1 januari 2015 van 
kracht wordt. De verantwoor-
delijkheid voor alle jeugdhulp 
wordt dan verlegd naar het ge-
meentelijke niveau evenals de 
bijbehorende geldstromen. Het 
arrangement is afgestemd met 
betrokken partijen zoals aanbie-

ders van zorg en gezinnen die 
gebruik maken van jeugdzorg. 
De IJmondgemeenten bieden 
een duidelijk meerjarig perspec-
tief en duidelijkheid over het ont-
wikkelproces dat doorlopen zal 
worden bij het innoveren van de 
jeugdhulp. Kern daarvan is dat 
de jeugdhulp wijk- of gebieds-
gericht georganiseerd gaat wor-
den en alle vormen van jeugd-
hulp in een wijk of gebied zorg-
vuldig op elkaar worden afge-
stemd, onder het motto ‘1 gezin, 
1 plan, 1 regisseur’. Cliënten wor-
den daarbij betrokken en cliënt-
tevredenheid zal een belangrij-
ke indicator zijn voor de kwaliteit 
van de jeugdhulp.
De veranderingen worden stap 
voor stap uitgevoerd. Het jaar 
2014 wordt gebruikt als ‘uitpro-
beerjaar’, zodat er ruimte is voor 
leren en bijstellen. Voor het to-
tale veranderproces zijn de 
IJmondgemeenten de opdracht-
gever en regisseur. Zij spannen 
zich in voor goede samenwer-
king en het bouwen aan onder-
ling vertrouwen.

 
Uitgeest - Vrijdag 29 november 
is Veronique Sodano te gast in 
De Zwaan Cultureel.
De derde One Woman show 
van ‘Diva’ Sodano is een explo-
sie van muziek, feelgood cabaret 
en spontane interactie waarin ze 
onder andere op zoek gaat naar 
antwoorden op de grote vragen 
des levens als: “Waartoe zijn wij 
hier op aarde en waarom is Jan 
Mulder nog zo veel op televisie.”
Veronique Sodano is een vrouw 
van uitersten; gaat van druk, 
overweldigend, snel pratend met 
veel armgebaren naar klein en 
melancholisch. Probeert haar 
Italiaans temperament te vereni-

gen met Hollandse nuchterheid 
en dat lukt... maar meestal niet.
Specialiteiten: ze kan je opvrolij-
ken en ontroeren in dezelfde zin 
en natuurlijk spaghetti Bologne-
se.
Aanvang van deze bruisende 
theateravond is om 20.15 uur, 
toegangsprijs is 10 euro. Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan de 
zaal (mits nog beschikbaar), of 
via online reservering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel, www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl.

Uitgeest - Deze zomer heeft ie-
dereen uit Uitgeest tussen de 11 
en 23 jaar een uitnodiging opge-
stuurd gekregen van de Jeugd- 
en Jongerenraad om een enquê-
te in te vullen. De raad wil graag 
een beter beeld krijgen van de 
zaken die onder de Uitgeestse 
jongeren leven, zodat zij hiermee 
aan de slag kunnen.
Veel ingevulde enquêtes zijn in-

geleverd, maar de Jeugd- en 
Jongerenraad hoopt nog meer 
enquêtes te mogen ontvangen. 
Inleveren kan nog tot zondag 
24 november. Het kost niet meer 
dan vijf minuten en onder de in-
zenders wordt een bowling met 
10 vrienden bij Bob’s verloot en 
nog drie andere leuke prijzen.
Ga naar www.jjruitgeest.nl om 
de enquête in te vullen.

Laatste week
Vul enquête in en win 
bowlen met vrienden

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
G.P.A. Half, 70 jaar

Gehuwd
A.J. Stuijt en P.M.A. Driessen

Ondertrouw
W.J. de Vink en A. Hartog

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

Internet voor 
beginners
Uitgeest - Op vrijdag 15 no-
vember biedt Bibliotheek IJmond 
Noord aan mensen die nog geen 
of nog maar heel weinig ervaring 
hebben met internet een korte 
instructie aan. 
U leert tijdens de twee uur du-
rende workshop zelf websites te 
bezoeken. Ook leert u zelf infor-
matie en afbeeldingen te vinden 
via zoekmachine Google. 
Maximum aantal deelnemers: 6. 
Aanvang: 10:00 uur. Einde: 12.15 
uur. Locatie: Vestiging Uitgeest, 
Dr. Brugmanstraat 5. Deelname 
kost 7,50 voor bibliotheekleden. 
Wie geen lid is betaalt 9 euro. 
Kaartverkoop bij de klanten-
service in de bibliotheek of via 
www.bibliotheekijmondnoord.nl. 
Om mee te kunnen doen is het 
wel van belang dat u redelijk 
overweg kunt met de computer-
muis. 
Kunt u dat nog niet? Geen pro-
bleem. Komt u dan enige tijd 
van tevoren op een openingsdag 
naar de bibliotheek;  men helpt u 
dan op weg bij het starten en ge-
bruiken van een computerpro-
grammaatje waarmee u het ge-
bruik van de computermuis goed 
kunt leren.

Kap populieren 
Parallelweg
Uitgeest - Twaalf populieren 
langs de Parallelweg naar Dorre-
geest worden in de komende pe-
riode in opdracht van het hoog-
heemraadschap gekapt. Reden 
is dat de bomen aan het einde 
van hun levensduur zijn. Regel-
matig vallen er takken uit en de 
bomen zijn dermate instabiel dat 
ze een gevaar kunnen opleveren 
voor het verkeer.
Op grond van de Flora- en fau-
nawet is onderzoek gedaan naar 
de aanwezigheid van vleermui-
zen. De uitslag daarvan was ne-
gatief, zodat de kap doorgang 
kan vinden.

Volleybal 
Voluit

Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van Volleybal-
club Voluit ziet er als volgt 
uit:
Donderdag 14 november 
20.00: Voluit DS 5 - The Set-
fighters DS 4; Voluit DS 2 - 
Spaarnestad DS 7; Voluit HS 
2 - Bevok HS 7; Voluit DS 3 - 
VIP DS 1
21.45: Voluit DS 1 - Sma-
shing ‘72 DS 1; Voluit HS 1 - 
VIP HS 2

Zaterdag 16 november
11.00: MBSOV JC 1 - Vol-
uit JC 1

Maandag 18 november 
19.30: Voluit DS 1 - Wham 
Wham DS 3
21.45: Voluit DS 3 - Clam 
Dycke DS 4

Dinsdag 19 november
21.00: Voluit HS 1 - Clam 
Dycke HS 2

Vogel-
tentoonstelling
Regio - Vogelvereniging ‘Pracht 
en Praal’ houdt haar jaarlijk-
se tentoonstelling in de kanti-
ne van de handbalvereniging 
Meervogels 60, Boschweg 3 in 
Akersloot. De openingstijden 
zijn: vrijdag 15 november van 
14.00 tot 22.00 uur, zaterdag 16
november van 10.00 tot 18.00 
uur en zondag 17 november van 
10.00 tot 16.30 uur. De toegang 
is vrij en er is ook vogelverkoop.

Uitgeest - Politiemensen van 
Team Verkeer hebben zondag-
avond en in de nacht van zondag 
op maandag een alcoholcontrole 
gehouden binnen de bebouwde 
kom van Uitgeest. Hierbij werd 
een automobilist aan de kant ge-
zet met een flinke slok op. Tegen 
de drankrijder is proces-verbaal 
opgemaakt en hij wordt aange-
meld bij het CBR voor een EMA-
cursus (Educatieve Maatregel 
Alcohol).

Alcoholcontrole

Uitgeest - De landelijke 
collectes hebben in Uit-
geest dit jaar het volgen-
de opgebracht: 
Reumafonds: 3.669,40, Ne-
derlandse Brandwonden 
Stichting: 4.418,99, Natio-
naal Epilepsiefonds: 221,93, 
Fonds Gehandicapten-
sport: 729,63, Nederland-
se Rode Kruis: 4.760,00, Ter-
re Des Hommes: 3.458,09, 
KWF Kanker Bestrijding: 
6.012,07, Maag Lever Darm 
Stichting:  140,12, Nierstich-
ting: 3.435,44, Longfonds: 
3.942,42, Simavi: 1.920,52, 
Hersenstichting: 4.173,04, 
Nederlandse Hartstichting: 
5.567,28, Epilepsiefonds: 
234,93, Prinses Beatrix 
Spierfonds: 1.522.99.

Opbrengst 
collectes in 

Uitgeest
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Sinterklaas bezoekt 
Limmen, Castricum én 

Akersloot

Castricum - Zaterdag 16 no-
vember komt de Sint naar Cas-
tricum met maar liefst 55 zwarte 
pieten. Het feest begint om 14.20 
uur bij winkelcentrum Geester-
duin op het parkeerterrein aan 
de westelijke zijde. 
Om 15.00 uur komt Sinterklaas 
aan met alle pietjes en dan be-

gint de optocht door het dorp 
richting Pancratiuskerk. In de 
kerk begint om 16.00 uur het 
grote feest. Bij Deen Supermarkt 
staat een bus om een statiegeld-
bon aan de stichting ‘Op de hoge 
daken’ te doneren die het feest 
organiseert. 
De volgende dag om ongeveer 

12.00 uur komt de Sint de jacht-
haven ARZV in Akersloot bin-
nenvaren. De Ondernemers Ver-
eniging Akersloot prijst zich 
weer gelukkig met de komst. 
Sint-Nicolaas maakt daarna een 
korte rijtoer in een open koets. 
Hierna gaat hij naar de r.k. kerk 
waar de Sinterklaasband zorgt 

voor de muziek, samen met het 
kinderkoor de Meerzangertjes. 
Pastor Hudepohl en burgemees-
ter Mans van Castricum komen 
de Sint begroeten. 
Het wordt een drukke dag voor 
de Sint want diezelfde dag wordt 
hij ook in Limmen verwacht. 
Vanaf 13.45 uur is er muziek op 
het Stet om alle kinderen wel-
kom te heten. Peter Dekker en 
burgemeester Mans ontvangen 
Sinterklaas die met de boot naar 
Limmen komt. Daarna is de op-
tocht door het dorp, voorafge-
gaan door de drumband en har-
monie. De Sint heeft dit jaar al 
zijn sportpieten meegenomen en 
nodigt alle kinderen uit in sport-
kleding naar het Stet te komen. 
De kinderen kunnen dan tijdens 
de optocht samen met de Pieten 
sporten. Er is een korte stop in 
het op de Vuurbaak met dans-
school Djazz2impress. Na zijn 
rondrit is de Sint om circa 15.45 
uur bij de kerk waar hij wordt 
verwelkomd door Pastor Olling. 
In de kerk die vijf minuten eerder 
opengaat, maakt de Pepernoten-
band muziek en wordt een vro-
lijk en sportief feestje georgani-
seerd. Rond 16.30 uur besluiten 
Sint en de Pieten hun bezoek. 
Om een mooie intocht te kunnen 
blijven organiseren, is het comité 
afhankelijk van giften. Vrienden 
worden van het Sint-Nicolaas 
comité Limmen kan door een 
bijdrage te storten op rekening-
nummer 84.13.40.889 van Uni-
vé Regiobank t.n.v. Sint-Nico-
laas comité Limmen. Ook staan 
er twee melkbussen achter in de 
kerk om een bijdrage in te kun-
nen doen. 
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Castricum - Waar slaapt Sin-
terklaas eigenlijk als hij in 
Nederland verblijft? Op de To-
renstraat 46 in Castricum! Al-
le kinderen mogen een kijk-
je komen nemen in het slaap-
vertrek van de Goedheiligman 
op donderdag, vrijdag en za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Sinterklaas mag tijdens zijn in-
tocht in Castricum, op zaterdag 
16 november, zijn slaapkamer 
zelf openen. Verwacht wordt dat 
hij heel verrast zal zijn, want het 
is de mooiste slaapkamer die de 
Sint ooit heeft gehad. 

Kinderen kunnen nu een kleur-

plaat afhalen bij de deelnemen-
de winkeliers in de Torenstraat. 
Er zijn drie hoofdprijzen voor de 
mooiste inzendingen. Bij inle-
vering van een kleurplaat wor-
den de kinderen sowieso getrak-
teerd. De uiterste inleverdatum is 
4 december. 
Er is ook een expositie in de 

slaapkamer van Sinterklaas te 
zien van  oude sinterklaaspren-
ten en ansichtkaarten die Pe-
ter van Trigt heeft verzameld. De 
slaapkamer wordt mede moge-
lijk gemaakt door de deelnemen-
de winkeliers in de Torenstraat.
Neem ook een kijkje op www.fa-
cebook.com/shoppingcastricum.

Castricum - Op zaterdag 30 no-
vember kunnen kinderen van 
vier tot en met acht jaar van 
11.00 tot 13,00 uur een pieten-
popje van vilt maken in De Hoep. 
Eerst wordt een verhaal verteld 
over kleine Liesje: Deelname-
kosten 7,50 euro. De activiteit 
duurt ongeveer een uur.
Aanmelden kan via www.pwn.nl/
activiteiten of via 0251-661066. 

Pietenpopjes

Openhaardhout nu bij Van der Loos Kozijnen
Castricum - Omdat Van der 
Loos Kozijnen in deze regio 
praktisch het enige houtver-
werkende bedrijf is, komen 
veel mensen langs met de 
vraag of zij nog openhaard-
hout hebben. Maar door de 
duurzame manier van werken 
is het afvalpercentage mini-
maal. 

,,Dit betekent dat wij slechts af 
en toe een zak met mahonie 
zaagafvalbrokken over hebben, 
wat natuurlijk veel te weinig is 
om de grote vraag te kunnen be-
antwoorden”, vertelt Rob van der 
Loos. 
,,Vandaar dat wij afspraken heb-
ben gemaakt met een leveran-
cier uit Duitsland. Het hout wordt 
door deze leverancier ovenge-

plaats in Castricum.” Men kan 
natuurlijk bellen of langsgaan 
voor meer gegevens. De lever-
tijd is maximaal een week na be-
stelling en betaling. Het recht-
streekse adres van de webshop 
is www.openhaardhout-vander-
loos.nl en het adres Castricum-
merwerf 77, Castricum, Tel. 0251-
672126, email info@vanderloos-
kozijnen.nl. 

droogd aangeleverd in kratten 
van 1 of 2m3 of in netten of plas-
tic tassen van een kuub. Het is 
direct stookklaar. Het voordeel?  
Er is altijd hout in voorraad, het 
wordt thuis in een kist op een 
pallet voor de deur afgeleverd, 
gestapeld en wel én men krijgt 
er gratis aanmaakhout en aan-
maakblokjes bijgeleverd. Door-
dat het netjes gestapeld is krijgt 
de klant veel meer hout dan 
wat zij bij ons gewend zijn: een 
kuubzak bij ons gevuld - los ge-
stort - met stukken mahonie is 
thuis gestapeld misschien maar 
0,6 m3. Ter vergelijking: de in-
houd van een kist met 1m3 hout 
is gelijk aan circa 1,5 m3 los ge-
stort en de inhoud van een kist 
met 2m3 hout is gelijk aan circa 
3 m3 los gestort. Een kist neemt 

thuis dan ook maar 1m2 ruim-
te in én men heeft er enorm veel 
gemak van; niet meer zelf opha-
len, sjouwen, sorteren, stapelen, 
maar gewoon uit de kist pak-
ken en stoken maar!” Er is keuze 
uit eikenhout, essenhout, beu-
kenhout, berkenhout of gemixte 
combinaties. Natuurlijk kan men 
ook kiezen voor hardhoutbriket-
ten of de steeds vaker voorko-
mende pellets. ,,Wie een kist van 
1 of 2 m3 teveel vindt, kan ook 
kiezen voor losse netten of tas-
sen met eiken haardhout, losse 
zakken met pellets of losse zak-
ken met briketten. Deze netten 
van circa 15 kg, tassen van 8 kg, 
pellets van 15 kg per zak en bri-
ketten van 10 kg per zak zijn per 
5 of 10 stuks na bestelling op af-
spraak af te halen bij onze werk-

Akersloot - Op de Pontweg-
Noord in Akersloot werd zondag 
de ruit van een bedrijfsbus inge-
slagen. Diverse koffers met ge-
reedschap werden buitgemaakt. 
De politie is nog op zoek naar de 
daders.

Diefstal uit wagen 

Castricum - In een woning aan 
de Piet Heinlaan is tussen zater-
dag en zondagavond ingebroken 
in een woning. Terwijl de bewo-
ner weg waren heeft men via de 
achterdeur toegang tot de wo-
ning verkregen. Deze was door-
zocht en er ontbraken diver-
se sieraden. De politie is nog op 
zoek naar de daders en vraagt 
getuigen zich te melden bij de 
politie in Castricum via 0900-
8844. Anoniem mag ook op 
0800-7000. 

Inbraak woning

Castricum - Donderdag 21 no-
vember van 13.00 tot 16.00 uur 
opent hotel Het Oude Raadhuis 
op de Dorpsstraat 65 haar deu-
ren voor taxateur en veilinghou-
der Arie Molendijk. 
Hij zal deze dag oude en zeld-
zame boeken, handschriften, 
kloosterboeken en of oude bij-
bels voor het publiek op hun 
waarde schatten. Verder kan ad-
vies worden gegeven tot verkoop 
of restauratie van oude boeken, 
bijbels et cetera. Ook het opstel-
len van een taxatierapport voor 
de verzekering is mogelijk. 
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan 
de hand van bewijsmateriaal uit 
recent verschenen veilingcatalo-
gi. Met enige regelmaat komen 
er op dit soort taxatiedagen ui-
terst zeldzame werken voor de 
dag en soms duiken zelfs geheel 
onbekende boeken op. Taxatie 
vijf euro ongeacht het aantal te 
beoordelen boeken.

Taxatiemiddag
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Jacco en Suzanne van de Kuilen Trouw-
reportages: voor de mooiste dag van je leven
Regio - Na een maandenlan-
ge voorbereiding breekt einde-
lijk De Grote Dag aan: je gaat 
trouwen! Een dag vol ceremonie, 
aandacht en emoties die je tot in 
lengte van jaren wilt koesteren. 
Met een prachtige fotoreporta-
ge zorgen Jacco en Suzanne van 
de Kuilen dat je huwelijksdag 
niet alleen in je hart zit, maar ook 
heel tastbaar blijft. Jacco vertelt: 
,,De bruidsreportage begint voor 
ons niet op de trouwdag, maar 
tijdens een ongedwongen voor-
bereidingsgesprek waarbij we 
alle wensen inventariseren. Zo 

begin je op de dag zelf heel ont-
spannen aan de reportage. Tij-
dens de hoogtepunten van de 
dag, zoals de ceremonie en het 
aansnijden van de taart, wer-
ken we met twee camera’s zodat 
zelfs de kleinste details ons niet 
ontgaan. ,,Nadat de allermooiste 
foto’s geselecteerd zijn, zorgen 
we voor een professionele nabe-
werking en voegen ze samen tot 
een stijlvol en fraai vormgegeven 
album”, vervolgt Suzanne. ,,Al-
leen als je die drie stappen goed 
uitvoert kom je tot een reportage 
om keer op keer met trots naar 

te kijken.” Jacco en Suzanne we-
ten dat de bruidsreportage bij 
veel stellen een sluitpost in het 
huwelijksbudget is. ,,Veel bruids-
paren laten de kosten vóór de 
kwaliteit gaan en dat is zo zon-
de”, aldus Suzanne. ,,Een goede 
foto ontstaat niet door simpel-
weg op een knopje te drukken. 
Jacco is een vakfotograaf die 
dag-in dag-uit met zijn vak bezig 
is en heeft als geen ander aan-
dacht voor sfeer, belichting en ti-
ming. Dat zie je duidelijk terug in 
de foto’s. Een goede bruidsre-
portage is geen platte weerga-

ve van de dag, maar biedt een 
inkijkje in een heel intiem mo-
ment.” Wanneer weten Jacco en 
Suzanne dat een reportage ge-
slaagd is? ,,Bij de presentatie 
van het album aan het bruids-
paar zien we regelmatig tranen 
van ontroering. Dat is voor ons 
het ultieme bewijs dat we raak 
hebben geschoten.” Genieten 
van de prachtige bruidsreporta-
ges van Jacco en Suzanne van 
de Kuilen? 
Kijk op www.trouwenjvdk.nl. Bel 
voor meer informatie tel: 06-
26436177.

Dinsdag open huis 
Heropening PCC Fabritius
Alkmaar - Na een omvangrijke 
renovatie en verbouwing die een 
jaar duurde, viert PCC Fabritius 
op dinsdag 19 november de her-
opening van het schoolgebouw 
met een open huis. ,,De nu hy-
permoderne school, gevestigd in 
het statige vijftiger jaren monu-
ment in De Hoef, vormt de per-
fecte huisvesting voor ‘Science, 
Design & Media’, de profilering 
van de school”, aldus vestigings-
directeur Kitty Cozijn-Keder.
De verbouwing was veelom-
vattend. Daken, muren en ra-
men werden geïsoleerd, buiten-
muren gereinigd en geïmpreg-
neerd. Zonwering, luchtverver-
singsinstallatie en riolering zijn 
vervangen, de kelder is omge-
toverd tot fietsenstalling en al-
les werd rondom in de verf ge-

zet. Maar ook onderwijskundig 
is een groot aantal aanpassin-
gen doorgevoerd. ,,In alle leslo-
kalen zijn uitgebreide ict-voor-
zieningen aangebracht. De voor-
wand van ieder lokaal is geschikt 
gemaakt om te projecteren; er 
staan nu kolomborden los van 
de muur die weggedraaid kun-
nen worden, met daarachter een 
flatscreen. In alle lokalen hebben 
we goede geluidsinstallaties ge-
plaatst en in het hele gebouw is 
een krachtig draadloos netwerk 
toegankelijk.” Het schoolgebouw 
was ook aan renovatie toe door-
dat PCC Fabritius onderwijskun-
dig een andere koers is gaan 
varen. De school is en blijft als 
vanouds de bovenbouwvesti-
ging voor de opleiding mavo+. 
Maar daarnaast zullen onder-

bouwleerlingen jaarlijks deelne-
men aan twee grote themapro-
jecten in het kader van ‘Scien-
ce, Design & Media’. Leerlingen 
volgen dan een aantal master-
classes waarbij onderzoek, ont-
werpen en toepassing van nieu-
we media en middelen centraal 
staan. De huidige tweedeklas-
sers deden vorig jaar ervaring op 
met SD&M en namen toen deel 
aan zo’n zes masterclasses.

De 14-jarige havo/tl-leerling 
Lörinc Lóczi is zojuist als twee-
dejaars begonnen met de eer-
ste masterclass van zijn derde 
themaproject ‘Over de grens’ en 
samen met David Jantjes (13) 
bouwt hij aan een website over 
ontdekkingsreizigers. Tijdens de 
workshop Het geheim van de 
gulden snede leerden de jonge-
ren rekenen met de rij van Fibo-
nacci en dat rekenprincipe komt 
veel terug in afbeeldingen en 
ontwerpen. ,,Voor mij is dat inte-

ressant omdat ik later auto-ont-
werper wil worden.”  De aantrek-
kingskracht van SD&M zit voor 
een deel in het feit dat leerlin-
gen veel keuzemogelijkheden 
hebben bij het uitvoeren van op-
drachten. 
Donna de Waard is vwo/havo-
leerlinge: ,,Ik heb vorig jaar tij-
dens de masterclasses van het 

themaproject ‘Leonardo’ veel ge-
leerd op het gebied van fotogra-
fie, bijvoorbeeld over timing en 
compositie. Aan het eind van 
een project is steeds een gro-
te presentatieavond en dan kun 
je een prijs winnen. Mijn ouders 
zijn er altijd bij.” Iedereen is wel-
kom op dinsdag 19 november 
van 19.00 tot 21.00 uur.

Beste idee van Nederland?

,,Mijn versie van 
Dropbox is veiliger”

Limmen - Stephan Meijer is 
veertien jaar oud en heeft een 
passie: het bouwen van soft-
ware, apps en programma’s. 
De leerling van het Bonhoef-
fer College heeft nu een alter-
natief voor Dropbox ontwik-
keld. 

Dropbox is een programma om 
bestanden in de ‘cloud’ te plaat-
sen zodat de bestanden over-
al beschikbaar zijn. En omdat hij 

cryptografie ofwel versleuteling 
heeft toegepast noemt Stephan 
zijn vinding veel veiliger.
,,Dit is een oplossing voor pro-
blemen zoals het aftappen van 
gegevens door derden, een ac-
tueel onderwerp. Het enige wat 
ik nog mis is een investeerder of 
een geldschieter die mij helpt dit 
project waar te maken.”
SafeTrust is de naam van de vin-
ding van Stephan. ,,Het program-
ma heb ik inmiddels gebouwd 
en uitgewerkt en het werkt heel 
fijn. De overheid, Google, Micro-
soft, de AIVD, het NSA en ikzelf; 
niemand anders kan nu meer bij 
mijn bestanden.
Passie en ideologie liggen aan 
de basis van het project. ,,Waar 
de passie vandaan komt, weet ik 
niet precies. Op zevenjarige leef-
tijd wilde ik al programmeur wor-
den. Een kennis van mij was dat 
ook, die heeft mij geïnspireerd 
omdat ik het heel gaaf vond wat 

Oud-Castricum mag 
Duynkant uitbreiden
Castricum - Het bestuur van de 
Werkgroep Oud-Castricum heeft 
toestemming om het onderko-
men De Duynkant aan de Ge-
versweg 1b uit te breiden. Eerder 
werd een aanvraag afgewezen. 
De werkgroep liet het daar niet 
bij zitten en greep elke inspraak-
mogelijkheid aan om de ge-
meente van de zeer beperkte 
maar gewenste vergroting van 
haar gebouw te overtuigen. Ook 
werden de raadsfracties bena-
derd, die nog in juni van dit jaar 
een amendement indienden met 

het besluit de gevraagde uit-
breiding toe te staan en die in 
het betreffende bestemmings-
plan op te nemen. Vervolgens 
bleek uit ambtelijk overleg dat 
het college toch medewerking 
wilde verlenen. De aanvraag is 
zelfs vergunningvrij, waardoor er 
geen leges zijn verschuldigd.
Het bestuur van Oud-Castricum 
heeft onlangs een architect in de 
arm genomen om het schetsplan 
nader uit te werken en gaat dan 
beoordelen of een eventuele uit-
breiding financieel haalbaar is.

ie allemaal kon maken. Dat wilde 
ik ook. Toen ik ongeveer een jaar 
of tien was begon ik met websi-
tes bouwen. Ik ging na een rela-
tief korte tijd door met program-
meren op een iets hoger niveau; 
simpele programmaatjes maken 
voor Windows. Toen ik twaalf 
jaar was, ging ik door met web-
sites bouwen. Ik leerde daarvoor 
een programmeertaal waamee 
ik complete systemen kon bou-
wen. Mijn inspiratie haalde ik 
destijds uit de code van syste-
men als Wordpress en Joomla. 
Dit zijn systemen die je vrij ge-
makkelijk op je webhosting kan 
plaatsen en waarmee je vervol-
gens eenvoudig een website of 
blog mee kan bouwen. Dat soort 
systemen bouwde ik destijds na 
om ervaring op te doen.” Step-
han volgt VWO (Atheneum) en 
zit in het derde jaar. ,,Mijn droom 
is om te gaan studeren en een 
bedrijf te starten dat zich speci-
aliseert in het maken van soft-
ware. Want elke keer dat je iets 
bouwt wat werkt, veroorzaakt 
dat een gigantische kick! Inves-
teren in wat misschien wel het 
beste idee van Nederland is? 
Stephan is te bereiken via step-
han.meijer@safetrust.nl of bel 
072-5951184/0683547621. 
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Geels Meubelen opent 
winkel op Breestraat

Beverwijk - Na een afwezigheid 
van bijna veertien jaar is Geels 
Meubelen terug in Beverwijk. 
Sfeervolle eigentijdse meubelen, 
bijpassende woonaccessoires en 
verlichting zijn vanaf nu te vin-
den op maar liefst 1000 vierkan-
te meter winkeloppervlak in het 
hart van Beverwijk. Vier bestaan-
de winkelpanden werden sa-
mengevoegd tot één groot pand.
Aanstaande zaterdag om 12.00 
uur is de spectaculaire opening 
met hapjes, drankjes, live muziek 
en, zolang de voorraad strekt,  
voor elke bezoeker een leuke at-
tentie.

Van 1990 tot 2000 runde de fa-
milie Geels een goedlopende 

meubelzaak aan de Begijnen-
straat. Het bedrijf groeide letter-
lijk uit zijn voegen en met pijn in 
het hart werd besloten Bever-
wijk vaarwel te zeggen. Tot op 
de dag van vandaag ontvangen 
Paul Geels en zijn medewerkers 
nog altijd veel Beverwijkse klan-
ten in de vestiging in IJmuiden, 
die inmiddels al zo’n 25 jaar be-
staat. ,,We hebben altijd het ge-
voel gehouden dat we terug 
wilden naar Beverwijk. Enkele 
maanden geleden deed zich een 
goede kans voor en die hebben 
we benut’’, vertelt Geels. Kos-
ten noch moeite werden ge-
spaard om de vier panden om 
te toveren tot een schitterende 
meubelshowroom waar roman-

tisch landelijk wonen de boven-
toon voert. Er staan meubelen 
die rechtstreeks vanuit Indone-
sië en Vietnam, maar ook vanuit 
Europese landen, worden geïm-
porteerd. Geels Meubelen is bo-
vendien XXL-dealer van het ge-
renommeerde merk Urban Sofa, 
dat wil zeggen dat van elk model 
uit de collectie een exemplaar in 
de winkel beschikbaar is. 

Daarnaast mag Geels Meubelen 
zich ook met trots Riverdale In-
spiration Shop noemen, de fan-
tastische collectie woonacces-
soires van dit merk sluiten naad-
loos aan bij de gevoerde meu-
bellijnen. Als klap op de vuur-
pijl presenteert Geels Meubelen 
de gloednieuwe lijn designban-
ken uit de collectie van Floris van 
Gelder. Geels Meubelen staat 
voor mooie producten tegen een 
betaalbare prijs. Het openings-
moment zaterdag is om 12.00 

uur, direct daarna zal Tribute To 
The Blue Man Group een  optre-
den verzorgen. Later in de mid-
dag speelt toetsenvirtuoos Ruud 
Jansen. Er zijn mooie openings-
aanbiedingen, zoals de Riverda-

le ‘Monthly Must Have’ van vori-
ge maand (klok + kookwekker in 
één) van 16,95 nu voor 5,00 euro. 
Geels Meubelen is gevestigd aan 
de Breestraat 23 in Beverwijk. 

Heemskerk - Een eigen woning 
is een waardevolle investering 
en het liefst willen huiseigenaren 
deze in een topconditie houden
Met de kunststof HBI kozij-
nen van Hummel krijgt de wo-
ning een blijvend mooie afwer-
king, geen afbladerende verfla-
gen meer of kleur en glansver-
lies, maar een woning die er al-
tijd verzorgd uitziet, 

Ook wat onderhoud betreft zijn 
kunststof kozijnen een ver-
antwoorde keuze: schilderen 
is overbodig en dat spaart tijd 
en geld en er hoeven geen bo-
men voor gekapt te worden, een 
prettig idee voor wie hecht aan 
een groene wereld voor mens 
en dier. Zo nu en dan een sop-

je en enige aandacht voor de 
scharnierbeslag; meer onder-
houd komt er niet bij kijken. De 
marktwaarde van de woning is 
hiermee gegarandeerd en klan-
ten krijgen maar liefst tien jaar 
leveranciersgarantie. Daar komt 
nog bij dat de kunststof kozij-
nen zeer inbraakbestendig zijn 
en indien men dit wenst kunnen 
zij voldoen aan het politiekeur-
merk SKG 

Extra ruimte
Door een dakkapel te laten 
plaatsen aan de voor of achter-
zijde van de woning creëert men 
extra veel ruimte. Zolderverdie-
pingen of andere ruimtes onder 
een schuin dak zijn vaak klein, 
donker en onoverzichtelijk. Het 

plaatsen van een dakkapel duurt 
maar een dag, dus in zeer kor-
te tijd beschikt men over gewel-
dig veel ruimte die tevens goed 
overzichtelijk is. Naast het leve-
ren van een dakkapel kan men 
bij Hummel ook terecht voor het 
nodige timmerwerk, zoals de 
binnenbetimmering van de dak-
kapel, het eventueel plaatsen 
van tussenwanden of schuifpa-
nelen onder het dakkapel. Hum-
mel Kozijnen is nu ook leveran-
cier van de nieuwe generatie Ve-
lux dakramen. 

Rolluiken
Dankzij het uitgebreide assor-
timent rolluiken heeft Hummel 
altijd een rolluik dat aansluit op 
leefstijl of budget. Er is een keu-
ze tussen PVC of aluminium la-
mellen. Rolluiken zijn verduis-
terend, geluiddempend en in-
braakvertragend. In de winter 
houden ze de warmte binnen en 
de kou buiten. Zo bespaart men 
aanzienlijk op de energiereke-
ning. Hoogwaardige elektrische 
rolluiken worden aangeboden 
tegen zeer scherpe prijzen.

Hummel biedt een goed advies 
en een eerlijke prijs. Het bedrijf 
werkt uitsluitend met zeer hoog-
waardige producten. Al achttien 
jaar een betrouwbaar adres en 
bekend om de goede service. De 
montage wordt uitgevoerd door 
eigen vakbekwame monteurs. 
Maak een afspraak zodat een 
en ander vrijblijvend kan worden 
toegelicht.
Hummel kozijnen is telefonisch 
te bereiken op 0251-234484/06-
10273172. De showroom is ge-
vestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk (De Houtwegen) en 
de openingstijden zijn vrijdag    
van 13.00 tot 16.30 uur en zater-
dag van 12.00 tot 15.00 uur.

Double Dutch Blues Project 
bij ‘t Mirakel van Bakkum

Bakkum - Zondag vindt een nieuwe editie van Blues in Bakkum 
plaats in ‘t Mirakel van Bakkum. De swingende bluesband Double 
Dutch Blues Project komt spelen. Het uitgebreide repertoire bestaat 
uit oude en recentere blues; van tranentrekkend tot swingend. De 
bezetting is Jan van Bodegraven zang, Hans Duyn mondharmonica, 
Rob Verkerk gitaar, Dave Bos bas en Gino v.d. Spree, drums.
De leden komen uit drukbezette bands als Full Speed, Boothill Un-
dertakers/Black Dog, Xcusa, Stone Def, Van Kessel. Maar als er een 
optreden met DDBP mogelijk is worden de agenda’s gesynchroni-
seerd en met plezier gespeeld. En dat speelplezier straalt er elke 
keer weer vanaf.
De aanvang is om 15.30 uur en de toegang is gratis.
Daarna kan men natuurlijk nog een hapje blijven eten. Het adres is 
Heereweg 36 in Bakkum. Voor verdere informatie: www.mirakelvan-
bakkum.nl Tel.: 0251-671353. 

‘Repair Café, doe mee!’
Castricum - Op zaterdag 23 no-
vember van 14.00 tot 17.00 uur is 
er weer een Repair Café in De 
Bakkerij, georganiseerd door 
Transition Town Castricum en De 
Bakkerij. 

,,We zijn op zoek naar mensen 
die als reparateur willen mee-
doen, meldt de organisatie. ,,Een 
Repair Café staat voor duur-

zaamheid en verbinding, voor 
samen bezig zijn aan een zinnig 
antwoord op de wegwerpmaat-
schappij.”

Meedoen? Stuur dan een mail-
tje naar ttcastricum@gmail.com.  
Meer informatie kan gevonden 
worden op castricum.transition-
towns.nl  en degroenebak.vrien-
denvandebakkerij.nl.

ISOB scholen en passend onderwijs
Castricum - De ISOB scho-
len hebben zich al geruime tijd 
op Passend Onderwijs voorbe-
reid. Op 1 augustus 2014 wordt 

de Wet Passend Onderwijs inge-
voerd. Dit houdt in dat elk kind 
recht heeft op goed onderwijs. 
Dit geldt ook voor kinderen die 

extra ondersteuning nodig heb-
ben. 
Het doel van Passend Onder-
wijs is  dat zoveel mogelijk kin-

deren naar een school in de 
buurt kunnen gaan. Om dit on-
derwijs op maat te kunnen ge-
ven is het belangrijk om experti-
se op meerdere gebieden in huis 
te hebben. Het delen van kennis 
en vaardigheden onder profes-

sionals is daarbij van essentieel 
belang. Op woensdag 6 novem-
ber zijn de teams van bovenge-
noemde scholen bij elkaar geko-
men op de Juliana van Stolberg 
onder het motto: ‘leren met en 
van elkaar’. 

Hummel kozijnen 
Kiezen voor kwaliteit 



Castricum - Vanwege een 
aantal afwezigen zijn de He-
ren 1 van Croonenburg vol-
leybal met een minimale be-
zetting naar Warmenhuizen 
afgereisd. Met Arjen Pauzin-
ga als vedette om het team 
aan te vullen. Omdat Jan-
nes van der Ham bij de vorige 
wedstrijd geblesseerd is ge-
raakt, mocht Jary in de basis 
beginnen. 

Dinto kwam na fouten van de 
Heren van Croonenburg snel op 
voorsprong. Dat resulteerde uit-
eindelijk in een stand van 25- 
12 in het voordeel van de thuis-
ploeg. Na een toespraak van de 
coach Hicham Cherouate was 
de scherpte even terug bij het 
zevental. Croonenburg kon Din-
to bijhouden, maar er maar niet 
voorbijkomen. 
Bij een tussenstand van 17 -17 
kwamen er foutjes in het spel 
van Croonenburg. Dit leidde tot 
het verlies van de tweede set 
met 25-19. In de derde set be-
sloot Hicham om Arjen Pauzinga 
er in te brengen om meer erva-
ring te brengen in de pasen. 
Helaas lukte het de heren 1 van 
Croonenburg weer niet om bij te 
blijven bij het ervaren Dinto, wat 
leidde tot een set winst van 25–
16 voor Dinto. Er werd voor de 
laatste set naar oplossingen ge-
zocht om toch met een punt naar 
huis te kunnen gaan. Alle inzet 
resulteerde niet tot setwinst. 
Dinto bleek de sterkste en won 
ook de laatste set met 25-21.

Verlies voor 
Croonenburg

 
Castricum - Met net haar mid-
delbare schooldiploma op zak, 
een lange zomervakantie voor 
de boeg én een nieuw zwem-
bad in Castricum was er tijde-
lijk werk voor Mariken Bender-
Kamhoot. Het idee was toen-
tertijd om een paar maanden te 
werken en in januari 1973 aan 
de opleiding voor verpleegkun-
dige te beginnen. Dat tijdelij-
ke werk is nu al veertig jaar het 
werk van Mariken. De opleiding 
voor verpleegkundige werd in-
geruild voor de opleiding tot 
zwemonderwijzer en recreatie-
sport. Later ook met een gespe-
cialiseerde opleiding in het om-
gaan met kinderen en volwasse-
nen met een handicap. Naast het 
leren zwemmen werd er ook les-

gegeven in reactiveringszwem-
men, Meer Bewegen voor Ou-
deren (MBvO), baby-, peuter- en 
kleuterzwemmen en zwanger-
schapszwemmen. Ook dit kon en 
gaf Mariken na het volgen van 
de opleidingen op dit gebied.                                                                                                                                
In de beginjaren negentig deed 
de Aquasport zijn intrede in Ne-
derland en heeft Mariken zich 
ook daarin gespecialiseerd. En 
later nog een verdieping in op-
leidingen voor het geven van fi t-
ness-lessen in het water aan ex-
hartpatiënten en mensen met la-
ge rugklachten. Ze wordt een 
veelzijdige, creatieve en zeer ge-
waardeerde collega genoemd 
en werkt en nog steeds met veel 
plezier.FC Castricum toont zijn 

ware gezicht tegen Marken
Castricum - Marken is geen 
makkelijke tegenstander met 
snelle buitenspelers en een spel-
verdeler die bijna alle doelpun-
ten maakt. Mede daarom was 
FC Castricum, dat met 1-2 won, 
vanaf de eerste minuut gretig en 
met goed voetbal kregen de be-
zoekers verschillende kansen.
Snelle combinaties van Maar-
ten van Duivenvoorde met Justo 
van de Werf, mooie kansen voor 
Remko Hoek, Duco de Koning en 
Sebastiaan Weber maakten dui-
delijk dat een doelpunt niet uit 
kon blijven. 
In de 21ste minuut was het raak. 
Een slim steekballetje van Se-
bastiaan Weber op Justo van de 
Werf werd keurig over de keeper 
gestift: 0-1. Even later vloog Van 
Duivenvoorde langs de verdedi-

ging. Hij gaf de bal op maat aan 
Daan Hamaker: 0-2.
Na rust ging Marken alles of 
niets spelen. Dat leverde in de 
66ste minuut een penalty op na 
een ongelukkige handsbal van 
Bart Vrijburg die een uitsteken-
de partij speelde. Poepon schoot 
keihard raak: 1-2. 
Daarna hield doelman Mari-
us Jansen FC Castricum over-
eind met een serie fraaie red-
dingen. Aan de andere kant wist 
de ploeg van coach Ron van der 
Velde van de ruimte niet meer te 
profi teren. 
Volgende week wacht thuis de 
topper tegen AFC. Als FC Castri-
cum dezelfde inzet toont en net 
zo gedisciplineerd speelt als te-
gen Marken dan kunnen de Am-
sterdammers aan de bak. Yanne Dorenbos wint 

brons op NK omnium

Castricum - Zaterdag is het NK omnium wielrennen voor de jeugd 
categorie 6/7 verreden op de wielerbaan in Alkmaar. Samen met de 
elite, beloften, junioren is er op de vier verschillende onderdelen ge-
streden. 
Gestart werd met de 500 meter staande start. Yanne Dorenbos (13) 
uit Castricum werd hier vierde. De favorieten Leco Hendriks en Ru-
ben Buitendijk werden eerste en tweede, wat ook de einduitslag werd. 
Yanne reed vervolgens naar een zevende plek op de scratch en acht-
ste in de puntenkoers. Dit leverde hem een derde plaats in het tus-
senklassement op en een startplek voor de afsluitende achtervolging. 
Yanne reed deze 1500 meter tijdrit tegenover Steyn Lamberink. Yan-
ne won deze ruimschoots met een tweede tijd. Hij stelde hiermee zijn 
bronzen medaille veilig.

Akersloot - Zondag 17 novem-
ber om 13.00 uur start het twee-
de keeztoernooi van dit seizoen 
in café de Vriendschap aan de 
Kerklaan 18. In samenwerking 
met Keezbord.nl worden deze 
herfst en winter een groot aan-
tal toernooien georganiseerd. 
Akersloot is de bakermat van het 
keezen in Nederland, vanuit de-
ze plaats heeft het spel heel Ne-
derland veroverd. 

Inschrijven kan via keezbord.nl 
of aan de zaal. Het inschrijfgeld 
is 5,00 euro inclusief koffi e en 
borrelhapjes. Er worden vijf ron-
den gespeeld. Er zijn in totaal ze-
ven keez-drives. 

Keeztoernooi
in Akersloot

Zege Vincent Beentjes
Limmen - Vincent Beentjes heeft 
donderdagavond een zwaarbe-
vochten overwinning behaald in 
de serie wedstrijden om de Kids 
and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbike cup in Limmen. Na 
al in vorige races iedere keer een 
goede uitslag gereden te hebben, 
lukte het Vincent andermaal een 
stempel te drukken op het ver-
loop van de koers. Milosj van Re-
nesse was het echter, die van-
af de start het initiatief nam en 
de grote groep van ruim twintig 
renners op een lint trok. De eer-
ste drie ronden kwam Van Renes-
se zodoende als leider door, op 
korte afstand gevolgd door Vin-

cent Beentjes, Chris Kemp en Jan 
Koper. Laatstgenoemde moest 
na drie kwartier noodgedwon-
gen opgeven. In de vierde ron-
de zag Vincent Beentjes kans Mi-
losj van Renesse te verrassen en 
een gaatje te slaan. Van Renesse 
moest toezien hoe Beentjes met 
beide armen in de lucht als eer-
ste over de streep ging. De al-
tijd goed presterende Chris Kemp 
had weer iets te veel van zich-
zelf gevraagd en moest daardoor 
de derde plek op het podium af-
staan aan de gedreven Dimitri de 
Roeck, die zich van achter uit het 
startveld als de weerlicht naar vo-
ren wist te werken.

Akersloot - Zondag 10 novem-
ber speelde Meervogels Da-
mes 1 handbal een spannende 
pot tegen Hollandia-T uit Tuit-
jenhoorn. De wedstrijd begon 
met een mooi doelpunt van het 
‘Meervogeltje van de Week’, Su-
set. Gelukkig voor de dames 

Meervogeltje 
van de Week?

van Meervogels stond keep-
ster Stephanie Egberts een uit-
stekende wedstrijd te keepen, 
waardoor Hollandia-T niet tot 
veel scoren kwam. In de eer-
ste helft liep Meervogels al vrij 
snel uit in de stand, maar wist de 
voorsprong niet riant uit te bou-
wen. De tussenstand was 13-9. 
Na de rust probeerde Meervo-
gels vooral verdedigend de over-
hand te nemen. Pas in de laat-

ste tien minuten van de wed-
strijd wist Meervogels een voor-
sprong te behalen. Deze romme-
lige, doch spannende wedstrijd 
werd afgesloten in een overwin-
ning van de dames uit Akersloot. 
De eindstand was 23-20 in het 
voordeel van Meervogels. 
Zondag 17 november speelt 
Meervogels Dames 1 tegen 
D.T.S. ’48 om 13.30 te Hoogkar-
spel.
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Vitesse verliest koppositie
Castricum - Na de periodeti-
tel van vorige week moest Vi-
tesse als koploper aantreden 
in en tegen Purmerend. De 
plaatselijke FC stond met zes 
punten op de op één na laat-
ste plaats op de ranglijst. 

De ploeg had een complete off-
day en omdat Purmerend in de 
duels feller was en aanvallend 
nog wel voor wat gevaar wist 
te zorgen, gingen de punten te-
recht naar de thuisploeg. Bijna 

niets lukte er en omdat Purme-
rend ook het spel niet kon ma-
ken, was de 0-0 ruststand niet 
meer dan logisch. De twee-
de helft kwam Purmerend fa-
natiek uit de startblokken. Al in 
de eerste minuut was een red-
ding van Tom Laan nodig om de 
thuisploeg van een score af te 
houden. Maar drie minuten la-
ter was het alsnog raak toen er 
heel zwak werd verdedigd en 
een balvaardige aanvaller van 
Purmerend tot zijn verbazing de 

bal zomaar vrijwel vanaf de ach-
terlijn hoog in de touwen kon 
knallen. Na een kwartier spelen 
kreeg een speler van Purmerend 
een rode kaart wegens het door-
lopen op Tom Laan. Maar van het 
numerieke overwicht was in het 
verloop van het duel weinig te 
merken. Verder dan twee scho-
ten op doel van Shabari Visser 
kwam Vitesse niet. Het uitermate 
teleurstellende duel eindigde zo-
doende in een 1-0 zege voor het 
laag geklasseerde Purmerend.

Jubileumviswedstrijd 
op Castricumse strand

Castricum - Zondag 10 novem-
ber is een speciale jubileumwed-
strijd gevist op het Castricumse 
strand. De Salamander uit Cas-

Geen winst voor Limmen
Limmen - Geen winst voor 
de dames 1 van voetbalver-
eniging Limmen bij de uit-
wedstrijd tegen VUC uit Den 
Haag. 

Of het ontbreken van een goe-
de warming-up de reden was of 
niet; Limmen was niet scherp en 
fel genoeg in de beginfase terwijl 
VUC gelijk van zich liet spreken. 
Na vijf minuten werd een cor-
ner hard ingekopt door de ster-
ke spits van VUC. 1-0. 
Even later mocht een midden-
veldster van VUC van afstand 
aanleggen en verblind door de 
laagstaande zon zag keepster 
Linda de bal achter zich in de 
goal belanden. 2-0. Een vrije trap 
daarna werd niet goed verwerkt 

en binnen gewerkt. 3-0. Limmen 
begon toen beter te spelen en de 
combinaties werden gezocht. 

Helaas voor Limmen was het 
VUC die wederom een goal weet 
te maken. 4-0. Rond de 35e mi-
nuut was het Rosa die werd 
weggestuurd en gevloerd in de 
zestien meter. Yvonne schoot de-
ze penalty weer keurig binnen. 
4-1; de stand van de rust veran-
derde niet in de tweede helft.  

Volgende week komt weer een 
onbekende tegenstander naar 
Damphegeest, SJC. Onder toe-
ziend oog van de Pupil van de 
Week Indy zal Limmen er alles 
aan doen om de drie punten in 
Limmen te houden.

Volleybalclinic Sokkerwei
Castricum - Het officiële start-
sein voor volleybalclinics in de 
maanden november en decem-
ber is gegeven op de basisscho-
len in Castricum. OBS de Sok-
kerwei was de gelukkige. On-
der deskundige begeleiding gaf 
volleybalvereniging Croonen-
burg clinics in een aantal klas-
sen van de Sokkerwei.  Door het 
accent te leggen op smashen 
en bewegen kwamen naast de 

meiden ook de jongens behoor-
lijk aan hun trekken. De clinics 
op de basisscholen staan niet 
op zichzelf. Ze maken onderdeel 
uit van een ledenwerfcampag-
ne. Naast de clinics voor basis-
scholen doet Croonenburg  mee 
met de jeugdsportpas in novem-
ber en zullen er de komende 
schoolvakanties activiteiten voor 
de schooljeugd worden georga-
niseerd. 

tricum bestaat veertig jaar en 
Handyfish uit Heiloo dertig jaar. 
Dat werd samen gevierd. Het 
weer was guur, maar de sfeer 
werd als super omschreven. Na 
de loting trokken meer dan vijf-
tig vissers naar het strand. 

Door de loting kon men niet zelf 
bepalen waar men viste; er wa-
ren drie vakken uitgezet. Eerste 
werd Ronald Klaver met 175 cm 
aan vis, tweede Nico Mooij met 
116 cm en derde David Peter-
sen met 114 cm. Uiteindelijk wa-
ren er 41 vissers die samen der-
tig meter vis  wisten te vangen. 

Revanche handballers
CSV/Meervogels ‘60
Akersloot - De handbalheren 
van CSV/Meervogels’60 heb-
ben na de ruime nederlaag 
van vorige week tegen Gemi-
ni revanche genomen. Slacht-
offer werd het op de tweede 
plaats staande en nog onge-
slagen Hellas 2. 

In een zeer goed gespeelde eer-
ste helft werd een alleszins ver-

diende 16-10 voorsprong geno-
men. Na de korte pauze werd de 
voorsprong uitgebreid doch Hel-
las 2 wist in korte tijd het verschil 
terug te brengen naar vier doel-
punten. 
Het verschil bleef tot aan het 
eindsignaal op het scorebord 
staan, 28-24. Een verdiende 
overwinning voor de heren van 
CSV/Meervogels’60.

Najaarskampioen
Castricum - Afgelopen maan-
den is de najaarscompetitie ge-
speeld door verschillende ten-
nisteams van TV Castricum. Op 
de vrijdagcompetitie wist het da-
mesteam op een zeer overtui-
gende manier het kampioen-
schap binnen te slepen.  Na vijf 
speeldagen werd in totaal zeven-
tien punten binnengehaald, wat 
ruim voldoende bleek voor de 
eindoverwinning. De concurren-
tie werd op maar liefst zes pun-
ten gezet. Maximale 4-0 zeges 
waren er tegen Zijpken, War-
menhuizen en Zeevangspelers. 
Tegen Westerkogge werd slechts 
een punt afgestaan en tegen 
Limmen werden de punten ge-
deeld. Op foto voorzitter Jos Ver-
kleij die Mirjam van Gulik, Car-
la van Delden, Francis van Ber-
genhenegouwen, Sylvia Deelstra, 
Tanja Frederiks en Irene Kuiper 
in de bloemen heeft gezet. Els 
en Natasja waren er niet bij aan-
wezig. 

Dubbelslag Vredeburg
Limmen - Voor de schakers 
van schaakvereniging Vrede-
burg was er afgelopen week veel 
werk aan de winkel. Op het pro-
gramma stonden bondswedstrij-
den voor het eerste en het twee-
de zestal en de achtste ronde 
van de interne competitie. 

Op donderdag 7 november trad 
Vredeburg 1 aan voor het duel bij 
hekkensluiter Purmerend 6. Met 
4,5-1,5 boekte Vredeburg een 
keurig resultaat. Bert Hollan-
der, Bob Stolp, Gertjan Hafkamp 
en invaller Hidde Ebels scoor-
den een vol punt. Ronald van der 
Storm behaalde een remise. Al-
leen invaller Dick Aafjes moest 
een nederlaag slikken. 

Een dag later ontving het tweede 
team van SV Vredeburg Krom-
menie 3. Met een fantastische 
score van 5,5-0,5 werden de 
veelal jeugdige tegenstanders 
opgerold. Dick Aafjes, Robert 
Termes, Sandra Hollander, Bar-
ry Blekemolen en Remi Aafjes 
wonnen hun partij. Hidde Ebels 
berustte op het eerste bord in 
remise tegen zijn sterke tegen-
stander. 

Op dezelfde avond speelden de 
overige Vredeburgers de achtste 
ronde van de interne competitie. 
Komende vrijdag ontvangt Vre-
deburg 1 Bakkum 1 voor een be-
kerwedstrijd, terwijl Vredeburg 3 
zijn competitiedebuut maakt.

Ook biljarten?
Castricum - Er is nog plaats bij 
biljartvereniging Onder Ons zo-
wel op maandag- als dinsdag-
avond. Belangstellenden kunnen 
vrijblijvend langskomen en een 
partijtje meespelen. 

Op de maandag kunnen begin-
ners en gevorderden terecht, op 
de dinsdagavond zijn spelers 
vanaf een moyenne van 4,0 wel-
kom. Op deze avond wordt libre 
en kader gespeeld. Zie www.bv-
onderons-castricum.nl.

Met een gouden randje
Castricum - Jörgen Bolten 
voorzag zijn eerste partij in de 
wintercompetitie libre bij WIK te-
gen Jaap Frans met een gouden 
randje, door in de derde beurt 
een serie van veertien carambo-

les op het laken te produceren 
en als klap op de vuurpijl, in de 
achttiende beurt, de partij te ein-
digen met een serie van acht ca-
ramboles. 
In de partij tegen Kees Baars 

stuwden beide spelers elkaar 
naar een hoog niveau, met voor 
Kees twee series van twintig en 
36 caramboles. 

Jörgen kon het hoge tempo van 
Kees bijhouden en kon in de ze-
ventiende beurt zijn keu opber-
gen. Een dubbelsslag.



FC Uitgeest - SDO: 
Een ‘Half’ wedstrijd

Uitgeest - In die dagen was hij 
een verdienstelijk voetballer van 
USVU waar hij al op zijn zeven-
tiende debuteerde in het eerste 
elftal dat destijds vierde klas-
se KNVB speelde. Een stoere 
middenvelder en een robuuste 
laatste man. In 1966 maakte hij 
deel uit van het kampioenselftal, 
41 jaar was hij toen hij voor het 
laatst in actie kwam voor USVU 
1. Daarna stortte hij zich op het 
vrijwilligerswerk voor de club. 
Afgelopen woensdag 6 novem-
ber overleed Gerard Half. Een 
verenigingsman bij uitstek, een 
modelvrijwilliger. Onbaatzuch-
tig, solidair en altijd bereid in 
te springen voor “Mijn club”. Je 
weet wel Kees Prins. Het refrein 
zegt alles over Gerard.

Dit is mijn club, mijn ideaal 
Dit is de mooiste club 

van allemaal 
Hier ligt mijn hart, 

mijn vreugde, mijn verdriet 
Het kan dooien, 
het kan vriezen 

We kunnen winnen 
of verliezen 

Maar een beet’re club dan 
deze is er niet

FC Uitgeest zal Gerard missen. 
Het zou de voorzienigheid zijn 
geweest maar bijna, in de 71e 
minuut, was het de ingevallen 
kleinzoon van Gerard, de even-
eens 17-jarige Lester Half, die 
de 3-1 op zijn voeten had. Kee-
per Hazelaar voorkwam echter 
wat een mooie bekroning zou 
zijn geweest voor zijn invalbeurt.

Bakkum en Krookspeler van 
deze wedstrijd is Michael Kris-
tel. Aan het begin van het sei-
zoen was hij na een inspan-
nende reis over de wereld nog 
niet direct inzetbaar. Nu weer 
wel en hoe. Michael is met zijn 
ervaring een rustige en sta-
biele kracht op het midden-
veld. Zondag bekroond met de 
uitverkiezing tot Bakkum en 
Krookspeler van de wedstrijd. 

Bakkum en 
Krookspeler 

van de 
wedstrijd

FC Uitgeest startte zondag te-
gen SDO in de vertrouwde op-
stelling van de afgelopen we-
ken dus nog steeds zonder de 
geblesseerde John den Nijs en 
Sven de Wit. Vooraf was duide-
lijk dat beide teams de punten 
goed konden gebruiken ten ein-
de weg te kunnen blijven bij de 
onderste plaatsen. Het was SDO 
dat als eerste scoorde. In de 12e 
minuut kon de geheel vrijgelaten 
Fokker eenvoudig keeper Erik 
Alders passeren uit een voorzet 
van Mazouji. 0-1. Nog geen twee 
minuten later kwam het ant-
woord van FC Uitgeest. De goed 
doorgelopen Remco van Box-
tel verraste verdediger Hendriks 
met zijn snelheid en scoorde be-
heerst, 1-1. Nog beduusd van de 
gelijkmaker moest keeper Haze-
laar een minuut later alweer “vis-
sen”. Nu was het Ramon den Nijs 
die zijn hard ingeschoten bal niet 
goed verwerkt zag door dezelfde 
Hazelaar, 2-1.

De tweede helft gaf een goed 
voetballend FCU te zien dat ech-
ter bij verschillende gelegenhe-
den verzuimde de wedstrijd “op 
slot te gooien” zoals dat dan zo 
mooi heet. Daarbij moet opge-
merkt  worden dat keeper Ha-
zelaar zijn fout van voor de rust 
ruimschoots goed maakte door 
een aantal prachtige reddingen 
te verrichten op inzetten van o.a. 
Nick van der Valk en Lester Half. 
Ja, en als je dan zelf de kansen 
mist… In de 86e minuut draai-
de De Loos een voorzet prach-
tig binnen het strafschopgebied. 

Spits Peereboom aarzelde niet, 
2-2. Gelukkig bestond er zondag 
gerechtigheid. In de 89e minuut 
besloot Remco van Boxtel maar 
eens van afstand uit te halen. 

Met succes, 3-2 en dat was ge-
zien de tweede helft volkomen 
verdiend. FCU blij, de toeschou-
wers gelukkig en de familie Half 
ontroerd. Voetbal verlicht soms 
het gewone leven. (De Afvallen-
de Bal; foto: VJPhoto)

FC Uitgeest: Alders, Out, Toe-
bes, van den Helder, de Jong, 
Kristel, Brouwer, Koedijk (71e 
Half), van Boxtel, den Nijs, van 
der Valk.

Woensdag 13 november junioren:
Vitesse 22 A1-Uitgeest A1 20:15
Pupillen:
Vrone E3-Uitgeest E3 17:00
Zaterdag 16 november junioren:
DCG A1-Uitgeest A1 (zat) 14:00
Uitgeest B1-SVW 27 B1 12:00
BOL B1-Uitgeest B2 14:30
Uitgeest B3-Kolping Boys B4 14:45
Uitgeest B4-Limmen B3 13:00
Uitgeest C1-Always Forward C1 12:45
Uitgeest C2-ADO ‘20 C2 15:00
Kolping Boys C6-Uitgeest C4 13:15
Kolping Boys C10-Uitgeest C5 13:15
Uitgeest C6-Assendelft C2 14:30
Pupillen:
VSV D1-Uitgeest D1 11:00
Uitgeest D2-Assendelft D1 10:00
Vrone D3-Uitgeest D3 10:15
Uitgeest D4-Berdos D3 09:00
Uitgeest D5-AFC 34 D5 12:00
DEM D8-Uitgeest D6 08:30
DEM D9-Uitgeest D7 11:45
ZCFC D4-Uitgeest D8 09:00
AFC 34 E1-Uitgeest E1 10:30
Foresters de E3-Uitgeest E2 10:15
Sporting K’nie E2-Uitgeest E3 11:30
Uitgeest E4-ODIN 59 E4 11:30
Fortuna W’veer E6-Uitgeest E5 11:15
Uitgeest E6-SVA E7 10:15
Egmondia E2-Uitgeest E7 09:30
Uitgeest E8-Jong Holland E4 10:15
Castricum E9-Uitgeest E9 09:00
Uitgeest F1-Kennemers F1 09:00
Uitgeest F2-Vitesse 22 F1 10:15
Uitgeest F3-AFC 34 F2 09:00
DSS F3-Uitgeest F4 09:30
Uitgeest F5-Egmondia F1 09:00
ODIN 59 F5-Uitgeest F6 09:00
ODIN 59 F6-Uitgeest F7 09:00

Uitgeest F8-Castricum F6 10:15
DEM F8-Uitgeest F9 08:30
Zaanlandia F6-Uitgeest F10 08:45
DEM F9-Uitgeest F11 11:00
Uitgeest F12-KFC F7 09:00
Uitgeest kabouters 09:00
G-team:
DIOS Nieuw-Vennep-Uitgeest JG1 14:00
Uitgeest G1-Argon G1 14:30
Uitgeest G2-Texel 94 G1 14:30
Meisjes:
Uitgeest MC1-Alcmaria Victrix MC1 11:30
DTS MC2-Uitgeest MC2 12:15
RKEDO MD1-Uitgeest MD1 13:00
Uitgeest MD2-KSV MD1 10:00
Uitgeest ME1-Blauw Wit (W) ME1 11:30

Zondag 17 november senioren:
Meern De 1-Uitgeest 1 14:00
Kolping Boys 2-Uitgeest 2  11:00
Uitgeest 3-Wijk aan Zee 2 10:30
Volendam (rkav) 5-Uitgeest 4 12:00
Egmondia 2-Uitgeest 5 11:30
Fortuna W’veer 3-Uitgeest 6 14:00
Foresters de 6-Uitgeest 7  11:00
Uitgeest 8-Kolping Boys 6 12:45
Uitgeest 9-Vitesse 22 11 12:45
ADO ‘20 14-Uitgeest 10 10:00
DTS 6-Uitgeest 11  12:45
Zaanlandia 5-Uitgeest 12 10:00
Uitgeest 13-Limmen 6 13:30
Dames:
Uitgeest VR1-Alcmaria Victrix VR1 10:30
Uitgeest VR2-Castricum VR1  13:30
Junioren:
RKEDO A1-Uitgeest A2 11:30
Vitesse 22 A2-Uitgeest A314:00
Meisjes:
Uitgeest MA1=vrij

Kippen dankzij oproep 
in deze krant geholpen
Uitgeest - Onlangs is in de Uit-
geester Courant een artikel ge-
plaatst over de kippen die bij 
het Uitgestermeer waren ge-
dumpt. Dankzij dit artikel heb-
ben mensen zich bij mij gemeld 
om te helpen de kippen te ver-
zorgen, ook werd er voer ge-
schonken, brood door onder an-
dere een bakker uit Krommenie. 
Mevrouw Coppens doneerde 
een grote baal kippenvoer, ge-
weldig allemaal. Ook mijn dank 
voor de dierenambulance die 
al eerder kippen weg heeft ge-
haald. De kippen zijn inmiddels 
gevangen en naar Akka’s gan-
zenparadijs in Coevorden ge-
bracht. Ik ben daar
echt heel blij mee temeer daar 
één van de kippen een vergroei-

de snavel had en niets meer uit 
de grond kon pikken en alleen 
nog brood kon eten.

Zeker gaat mijn dank niet uit 
naar diegene die de kippen daar 
heeft gedumpt. Dieren zijn geen 
wegwerpartikelen, niemand ver-
plicht iemand dieren te nemen.
Als je er dus zelf voor kiest die-
ren te houden zorg er dan ook 
voor. Het zegt wel iets over deze 
persoon en niet in diens voor-
deel.

Dankzij de kippen heb ik weer 
een paar mensen ontmoet met 
het (dieren)hart wel op de goe-
de plek.
 
Gerda Brasser, Krommenie
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