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Uitgeest - Donderdagavond 
omstreeks half tien werd ge-
constateerd dat op het Anna 
van Renesseplein een paar 
boodschappenkarretjes van 
de plaatselijke supermarkt in 
brand waren gestoken. Hier-
door ontstond brandschade. 
Dit was niet de eerste keer. 
Tevens zagen vandalen kans 
om zich in de berging van 
een appartementencomplex 
aan hetzelfde plein te bege-
ven en daar twee deuren in 
de brand te steken. Hierdoor 
ontstond ook brandschade. 
De politie vraagt eventuele 
getuigen zich te melden.

De politie zal het toezicht 
verhogen in de omgeving 
van het Anna van Renesse-
plein in verband met klach-
ten van buurtbewoners over 
de hangjeugd. Het is niet toe-
gestaan om zich op te hou-
den onder luifels of overkap-
pingen van winkels en in of 
voor de portieken van appar-
tementencomplexen, zo staat 
in de plaatselijke verorde-
ning.
Hierop zal gehandhaafd gaan 
worden. Hier staat afhanke-
lijk van de overlast een geld-
boete op van 90 dan wel 140 
euro.

Extra toezicht op 
Anna van Renesseplein

Sinterklaas zondag in Uitgeest!
Uitgeest - Zondag 15 no-
vember komt Sinterklaas 
weer naar Uitgeest. Om on-
geveer 13.00 uur meert de 
boot met de Sint en zijn Pie-
ten aan in de gemeentehaven 
aan de Meldijk. Daarna volgt 
Sint voorafgegaan door de 
Uitgeester Harmonie samen 
met ruitervereniging Sterneo 
de volgende route: Meldijk, 
Langebuurt, Brugmanstraat, 
Hogeweg, Kerkbuurt. 
Bij het Oude Reghthuys zal 
burgemeester Verkleij dan 
om ongeveer 13.45 uur de 
Sint en zijn gevolg welkom 
heten in Uitgeest.
Daarna, om 14.15 uur, ma-
ken Sint en zijn pieten een rit 
door het dorp. Route: Sche-
velstraat, Middelweg, Lange-
buurt, Beatrixlaan, Irenelaan, 
Brugmanstraat tot Geester-
heem. 

Bij Geesterheem wordt de 
stoet ontbonden en gaat de 
Sint de bewoners om onge-
veer 14.30 uur een bezoek 
brengen.
Hierna stappen Sint en pie-
ten over in speciaal vervoer. 
Bij droog weer in open auto’s 
en motoren, anders in geslo-
ten voertuigen.
Vervolg: Hogeweg, Krom-
straat, Twaalfhovenstraat, 
tunnel door, Haverkamplaan, 
de Darse, Aan de Kromme 
Sloot, Gorskamplaan, An-
na van Renesselaan, de Wa-
terdief, de Vrede, Krijgsman, 
Cnollebijter, de Juffer, Gors-
kamplaan, tunnel door, de 
Withstraat, Middelweg, Mel-
dijk.
Dan zullen Sint en pieten hun 
welverdiende rust nemen.
Alle kinderen en natuurlijk 
ook de ouders een hele ple-

Het is te hopen dat het zondag beter weer is dan tijdens de intocht van 2014 (archieffoto: Ger Bus)

zierige dag toegewenst! 
Deze intocht wordt moge-
lijk gemaakt door de Onder-
nemersvereniging Uitgeest 
(OVU).

Prijzenfestival bij winkeliers
De winkeliers maken de ko-
mende weken extra feeste-
lijk met een spaaractie. Bij 
de deelnemende winkeliers 
(herkenbaar aan het Sint en 
Kerst prijzenvignet) kunt u 
enveloppen halen. Doe in 
een enveloppe minimaal 100 
euro aan kassabonnetjes en 
lever de enveloppe ingevuld 
in bij Jumbo, In 4 Hair, Siro 
Marskramer of in de hal van 
het gemeentehuis. Trekkin-
gen van de prijswinnaars vin-
den plaats op 7 en 14 decem-
ber en de grote finale van het 
prijzenfestival is op 28 de-
cember.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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R   aadslid 
aan het wooRd

Natasja 
Voordewind
Mijn naam is Natasja Voor-
dewind en ik woon alweer vijf 
jaar in de Waldijk.
Veel Uitgeesters zullen mij 
kennen van de tijd dat mijn 
zoon Wesley voetbalde en ik 
wekelijks langs de lijn stond. 
Of van de Vrijburg, waar mijn 
beide zonen naar school gin-
gen.

Voor D66 zit ik in de gemeen-
teraad. Onlangs hebben we 
daar gestemd voor de bouw 
van één nieuwe school. Dat 
heeft tot veel ophef in het dorp 
geleid. Feit is dat de Vrijburg-
school bijna onder de ophef-
fingsnorm komt, het gebouw 
van de Molenhoek niet meer 
aan de eisen voldoet en dat de 
Binnenmeer onderhoud nodig 
heeft.
De keuze tussen renovatie van 
de scholen of nieuwbouw was 
daarom niet moeilijk. D66 kiest 
voor een nieuwe school in het 
hart van ons dorp! Natuurlijk 
ligt zo’n verandering voor ve-
len emotioneel best gevoelig. 
Ook bij mijn kinderen: ‘Nee 
mam niet de Vrijburg sluiten, 
het is zo’n leuke school.’ Maar 
in het nieuwe schoolgebouw 
komt naast regulier onderwijs 
ook plek voor een Integraal 
Kind Centrum: kinderopvang, 
buitenschoolse opvang, sport, 
cultuur en jeugdzorg. Alles op 
één plek. Geen heen en weer 
pendelen meer voor ouders 
en kinderen. Met 500 leerlin-
gen (dus geen 700!) wordt het 
nieuwe schoolgebouw verge-
lijkbaar met De Kornak. 

Naast het vele vergaderen 
probeer ik mijn conditie op 
peil te houden en loop ik drie 
keer per week hard. Onlangs 
meegedaan aan de Dam tot 
Damloop en aanstaande zon-
dag staat de Zevenheuvelen-
loop in Nijmegen op het pro-
gramma.
  

CDA breekt met college
Uitgeest - Het CDA heeft 
het vertrouwen in het college 
opgezegd en zijn wethouder 
Spaanderman teruggetrok-
ken. De vertrouwensband 
met Progressief Uitgeest was 
na de laatste raadsvergade-
ring te zwaar beschadigd om 
verder te gaan.

In de afgelopen raadsverga-
dering is het plan Park Oud-
geest door een meerderheid 
van de raad weggestemd. 
In de aanloop naar dit be-
sluit is door het CDA en de 
wethouder veel tijd en ener-
gie gestoken in het op één 
lijn krijgen van de coalitie, al-
dus een verklaring van be-
stuur en fractie CDA op haar 
website. Men stelt: ‘Eén week 
voor de betreffende verga-
dering was een meerderheid 
voor het voorstel. Tot verba-
zing van het CDA maakte co-
alitiepartner Progressief Uit-
geest, zonder dat het voorstel 
in de laatste week gewijzigd 

was, op het laatste moment 
een 100% switch met als re-
sultaat het in de raad afbla-
zen van het plan. Een plan 
met grote recreatieve en eco-
nomische betekenis waar-
bij ook de kans van het door-
gaan van de bouw van de 
molen aanzienlijk wordt ver-
kleind.’ 
Het CDA vindt dat Progres-
sief Uitgeest zich daarin naar 
het CDA een onbetrouwba-
re en weinig integere part-
ner heeft getoond. Men stelt 
in de verklaring: ‘Helaas heeft 
het CDA dit in het verleden 
van Progressief Uitgeest eer-
der meegemaakt, waardoor 
voor het CDA na de gebeur-
tenissen van afgelopen week 
de maat vol was. Dit was niet 
alleen een stem tegen het 
voorstel, dit was een stem te-
gen het college.’ 
Het CDA vindt dat het geen 
deel kan uitmaken van een 
college dat niet goed let op 
de toekomstige fi nanciën van 

Uitgeest. Daarnaast kunnen 
college en coalitie volgens 
het CDA alleen maar goed 
functioneren als er onderling 
vertrouwen is en er integer 
gehandeld wordt. Het CDA 
heeft er geen vertrouwen in 
dat Progressief Uitgeest aan 
deze kernwaarden kan vol-
doen. Het CDA stapt daarom 
uit de coalitie. Een stap die 
het CDA ten zeerste betreurt, 
maar die in het licht van de 
gebeurtenissen onvermijde-
lijk is.

Als gevolg van het besluit 
over Park Oudgeest is het 
voor de wethouder als vice-
voorzitter van het Raum on-
mogelijk om nog geloofwaar-
dig binnen het bestuur van 
het Raum te kunnen functio-
neren. Gezien de recente ge-
beurtenissen heeft het be-
stuur en de fractie van het 
CDA besloten zijn wethouder 
terug te trekken uit het col-
lege.

Sinterklaas komt 
weer naar speeltuin!

Uitgeest - Ook dit jaar 
brengt de Sint weer een be-
zoek aan speeltuinvereniging 
Kindervreugd in Uitgeest. Sa-
men met zijn pieten komt hij 
op zaterdag 21 november 
langs in het clubgebouw van 
de vereniging aan de Middel-
weg 108-110. Het feest be-
gint om 9.45 uur en duurt tot 
ongeveer 12.30 uur. De zaal 
is open vanaf 9.30 uur.

Vooraf inschrijven
Kinderen die het leuk vinden 
om bij het “Kindervreugd” 
Sinterklaasfeest aanwezig te 
zijn moeten vooraf worden 
opgegeven. Dit kan via www.
inschrijven.speeltuinuitgeest.
nl. Aanmelden is mogelijk 
van woensdag 11 tot woens-
dag 18 november 17.00 uur. 

Na de televisie intocht 
naar de disco
Om alvast een beetje in de 
stemming te komen organi-
seert de vereniging de week 
ervoor, op zaterdag 14 no-
vember, ook nog een speci-
ale Sinterklaasdisco. Ander-
half uur swingen en springen 
om te vieren dat de Goedhei-
ligman die morgen weer in 
ons land is aangekomen. De-
ze disco begint om 15.00 uur 
en is, net als het grote Sinter-
klaasfeest, door leden gratis 
te bezoeken. Aan niet leden 
wordt voor beide activiteiten 
een kleine bijdrage gevraagd.

Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website van de 
speeltuin, www.speeltuinuit-
geest.nl. 

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 13 novem-
ber vindt er weer een klaver-
jasdrive plaats in de kan-
tine van korfbalvereniging 
Stormvogels aan de Niesven-
straat 14. De kaarten worden 
om acht uur geschud. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen, 
ook met de loterij. Iedereen is 
welkom.

Uitgeest - Woensdag 18 no-
vember organiseert de S.U.S. 
een fi lmmiddag in de Zwaan. 
Gedraaid wordt een span-
nende Nederlands gespro-
ken thriller met bekende ac-
teurs en actrices. Een boek-
verfi lming van een bekende 
Nederlandse schrijfster. De-
ze fi lm blijft spannend tot het 
einde. Wilt u weten welk fi lm 
er draait? Kijkt u dan op de 
posters in het dorpshuis of 
bel voor meer informatie.
Woensdag 18 november van 
14.00 – 16.00 uur in dorps-
huis de Zwaan. Kosten 3 euro 
inclusief koffi e/thee en cake 
in de pauze. U kunt aan de 
zaal of vooraf een kaartje ko-
pen op het kantoor van de 
S.U.S., op de eerste etage van 
dorpshuis de Zwaan, Middel-
weg 5, 1911 EA Uitgeest, te-
lefonisch: 0251-31 90 20 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook www.uitgeesterseni-
oren.nl.

Filmmiddag op 
18 november
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Over de open ruimte 
tussen de dorpen

Castricum - De Stichting 
tot behoud van natuurlijke 
en cultuurhistorische waar-
den in de Alkmaardermeer-
omgeving organiseert haar 
jaarlijkse bijeenkomst voor 
donateurs en belangstellen-
den op dinsdag 17 november. 
‘De open ruimte tussen onze 
dorpen’; dat is het onderwerp 
van de avond.
Er worden presentaties ver-
zorgd door Gerard Veldt, 
melkveehouder en exploitant 
van een boerencamping, en 

Jos Teeuwisse, onder ande-
re bekend als secretaris van 
stichting het Oer-IJ. Zij ge-
ven hun visie over de wijze 
waarop met het open gebied 
moet worden omgegaan. De 
bijeenkomst vindt plaats in 
Geesterhage in Castricum.
Het programma begint om 
20.00 uur. De toegang is gra-
tis. Op de vernieuwde websi-
te www.alkmaardermeerom-
geving.nl kan men zich op de 
hoogte stellen van de onder-
nomen activiteiten.

Cool BlenZ bij Jazz 
Session Club Vredeburg

Limmen   Op zondag 15 november vanaf 16.00 uur speelt 
Cool BlenZ in Vredeburg bij de Jazz Session Club. Cool BlenZ 
speelt bekende jazzstandards en pop overgoten met een 
sprankelend jazzy, funky, latin sausje. Luisteren naar en re-
ageren op elkaar maken de muziek levendig en uitdagend 
voor de muzikanten zelf en voor het publiek.

Castricum - De Castricum-
se tassenkunstenares Ma-
rieke de Vree dingt mee naar 
de internationale Hester van 
Eeghen Leather Design Prijs 
2015. Deze prijs kan zij in de 
wacht slepen door deelna-
me met haar Schoothondjes-
tas ‘Perdita’. De tweejaarlijk-
se wedstrijd wordt georgani-
seerd door de Stichting Hes-
ter van Eeghen om ontwer-
pers die met leer werken te 
stimuleren. Het thema voor 
2015  is ‘Bag to the Future’. 
Marieke, die sinds 2012 jaar-
lijks twee collecties origine-
le, vrolijke en kleurrijke tas-
sen ontwerpt voor haar la-
bel PookPook, maakte ter 
gelegenheid van de wed-
strijd een serie tassen ge-
naamd ‘Schoothondjes’. Ver-
schillende tassen waarvan 
het patroon uit één stuk leer 
of vacht bestaat dat de con-
tour heeft van een hond. De-
ze wordt in elkaar gevouwen 
tot de uiteindelijke tas.
Marieke: ,,Nadenkend over 
de toekomst, over aller-
lei spannende stappen die 
je privé of professioneel zou 
willen maken, drong zich al-
tijd onmiddellijk de vraag op, 
waar laat ik mijn hond? Onze 
dalmatiër Perdita was jaren-
lang m’n maatje maar zeer 
eenkennig en kon daarom 
niet naar een hondenoppas 
of met ons mee reizen. Vaak 
heb ik gefantaseerd over het 
letterlijk kunnen inklappen 
van de hond en meenemen 
als een hanteerbaar pakket-
je: over m’n schouder, onder 

m¹n arm geklemd of aan mijn 
hand. De technologie waar-
mee deze utopie werkelijk-
heid zou kunnen worden laat 
nog op zich wachten maar ik 
heb het idee over de vormge-
ving van deze fantasie ver-
beeld in de ingezonden tas.”
‘Perdita’, maar ook de an-
dere Schoothondjestassen 
zijn vanaf vrijdag 13 novem-
ber te bezichtigen en te aai-
en in Galerie De Kapberg in 
Egmond aan den Hoef tijdens 
de maandelijkse groepsten-
toonstelling. De winnaar van 
de Hester van Eeghen Lea-
ther Design Prijs 2015 wordt 
op vrijdag 27 november tij-
dens de ‘Meesterlijk Design 
en Ambachts’-beurs in Am-
sterdam bekendgemaakt. 
De beste ontwerper krijgt 
de gelegenheid het winnen-
de ontwerp in een serie van 
maximaal dertig stuks te la-
ten produceren in Nederland 
waardoor de ontwerper een 
kans krijgt te onderzoeken of 
hoe zij/hij een plek kan ver-
overen op de markt van de 
lederwaren met een eigen 
gezicht in Nederland.Castricum - Zaterdagavond 

werd de politie door een 
jongen en meisje gewaar-
schuwd omdat zij een 89-ja-
rige dame aantroffen die bui-
ten liep in haar pyjama. Dat 
meldde agent Virgil de la 
Haye op Twitter. De dame is 
weer veilig thuisgekomen.

Eerder die week werd de po-
litie ingeschakeld omdat er 
gekrijs kwam uit een woning. 
Het bleek om een kind ging 
dat niet wilde slapen. 

Ook verscheen er op Twit-
ter en Facebook een opna-
me van een bewakingsca-
mera van een supermarkt in 
Limmen. Daarop is te zien  
hoe een vrouw een mobiel-
tje wegneemt uit een kin-
derwagen die bij de groen-
teafdeling stond opgesteld. 
De moeder van het kind was 
even weggelopen. 

Het fi lmpje is op Facebook 
gedeeld door Sabine Agter-
berg, de zus van het slacht-
offer.

Vreemde zaken 
en een diefstal

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Royal Ballet
dinsdag 18.45 uur

Mockingjay part 1& 2 Marathon
woensdag 16.00 & 20.00 uur

Mockingjay part 2 - 3D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Youth
zaterdag 13.00 uur
zondag 11.00 uur

He named me Malala
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 15.30, 18.30 & 21.45 uur
zondag 15.30 & 19.30 uur

maandag 19.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

Spectre
vrijdag 21.15 uur
The Intern

zaterdag 21.15 uur
Ja, ik wil!

vrijdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

45 Years
zondag 11.00 uur

woensdag 16.00 uur
Keet & Koen

zaterdag 13.00 uur   
zondag & woensdag 13.30 uur   

Hotel Transsylvanië 2 - 3D (NL)
zaterdag 16.00 uur   

zondag 13.00 uur   woensdag 13.30 uur   
De club van Sinterklaas 

en de verdwenen schoentjes

Programma 12 nov t/m 18 nov 2015

The Hunger Games 
Mockingjay Marathon 1&2
The Hungergames: Mocking-
jay Marathon in Corso. De  
première is op dinsdag 17 
november. Op 18 november  
draait alleen deel twee.
De grote fi nale breekt aan, 
waarin Katniss samen met 
Gale, Finnick, Peeta en een 
eenheid van District 13, de 
confrontatie opzoeken met 
President Snow. Katniss en 
haar team gaan een onge-

evenaarde strijd tegen het 
Capitool aan in een missie 
waarbij zij hun leven riskeren 
om de bevolking van Panem 
te bevrijden en President 
Snow van zijn troon te stoten. 
De dodelijke vallen, vijanden 
en morele keuzes die Katniss 
te wachten staan, zijn uit-
dagender dan zij ooit onder 
ogen heeft moeten komen 
tijdens The Hunger Games.

Carlos Acosta’s Carmen be-
leeft haar wereldpremière 
in bioscopen over de gehele 
wereld. Op donderdag 15 no-
vember om 16.00 uur te zien 
in Corso Bioscoop als deel 
van een indrukwekkend, ge-

Royal Ballet mengd programma van vier 
korte werken. Dit is de eer-
ste keer dat The Royal Opera 
House een dergelijk samen-
gesteld ballet live uitzendt.  
De opwindende, nieuwe pro-
ductie van de Spaanse klas-
sieker Carmen is een verhaal 
van jaloezie en verlangen. 
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Akersloot - Het klaverjassei-
zoen in café de Vriendschap 
is van start gegaan. Zater-
dag 14 november is de eerst-
volgende drive. Iedereen is 
welkom. De aanvangstijd is 
20.00 uur. Er zijn prijzen voor 
de winaars en een verloting 
met prijzen. Opgeven kan 
via 0251-312866 of  info@
vriendschapakersloot.nl. Op 
19 december is de kerstdrive. 

Klaverjasdrive

Heiloo - Zaterdagmorgen 
hield de politie twee perso-
nen aan in verband met het in 
bezit hebben van harddrugs. 
Het ging om een 19-jarige 
Heemskerker en een 23-jari-
ge vrouw uit Akersloot. Om-
streeks 4.40 uur controleerde 
de politie een personenau-
to op de Kennemerstraatweg. 
Een van de inzittenden staat 
bekend in verband met han-
del in drugs. Bij onderzoek in 
de auto trof de politie wikkels 
aan met vermoedelijk am-
fetamine. De politie nam de 
drugs en de auto in beslag. 
De verdachten zijn voor ver-
hoor overgebracht naar het 
politiebureau.

Harddrugs

Auto brandt volledig uit
Castricum - Zondag om 
7.30 uur is de brandweer met 
spoed uitgerukt naar de Hen-
ri Dunantsingel waar een au-
tobrand woedde.
Bij aankomst van de brand-
weer was er al geen redden 
meer aan. 
Het vuur werd met twee stra-
len hogedruk en de inhoud 
van de watertank, zo¹n 1.500 

liter water, geblust. De om-
liggende voertuigen waren 
al verplaatst door de buurt-
bewoners. De oorzaak is nog 
onbekend. 
Brandstichting wordt niet uit-
gesloten en hier wordt nog 
onderzoek naar gedaan. Ge-
tuigen kunnen zich melden 
bij de politie. Foto: Hans Pe-
ter Olivier.

Klassiek romantisch 
pianorecital in Dorpskerk
Castricum - Op 20 novem-
ber geeft de Castricumse pi-
anist Bernard van den Boog-
aard weer een recital in de 
Dorpskerk. Bernard stelt een 
prachtig programma sa-
men waarin, naast het vir-
tuoze werk van Chopin en 
Liszt, de ingetogen roman-
tische klanken van Schubert 
centraal staan. Een verras-
send frisse compositie van 

Beethoven brengt het con-
trast. Na de pauze de bijzon-
der sprookjesachtige klan-
ken in Debussy’s ‘Pour le Pi-
ano’. Bernard sluit af met de 
‘Holberg-Suite’ van Edvard 
Grieg. 
Aanvang  20.00 uur. Kaarten 
zijn te reserveren via info@
musicandmagic.nl of ver-
krijgbaar aan de kassa zo-
lang de voorraad strekt.

Akersloot - Tijdens een 
drukbezochte algemene le-
denvergadering van de gym-
nastiekvereniging WWSV 
werden twee jubilarissen ge-
huldigd. 
Piet Mossinkoff voor het 
25 jaar onafgebroken pen-
ningmeesterschap. Hiervoor 

kreeg hij warme woorden 
van de voorzitter Jan Kruije-
naar, vergezeld van oorkon-
de, bloemen en een VVV-
bon. Anja Veldt is 25 jaar on-
afgebroken lid van de ver-
eniging. Ook zij kreeg van 
de voorzitter bloemen en een 
oorkonde.

Franse chanson meezingen?
Castricum - Op vrijdag 20 
november tussen 20.00 tot 
23.00 uur kan iedereen mee-
zingen met de chansons van 
Aznavour, Brel, Piaf en vele 
anderen in De Bloemen. De 
teksten worden geprojec-

Castricum - Op vrijdag 
13 november komt Ge-
rard Veldt van Werkgroep 
Oud Castricum van 14.00-
14.30 uur in de raadszaal 
vertellen over de historie 
van Castricum. Deze bij-
eenkomst is speciaal be-
doeld voor ouderen. Aan-
melden niet nodig; toe-
gang is gratis. 

Datzelfde geldt voor de af-
sluitende workshop ‘We brei-
en een eind aan de Ouderen-
week’ voor iedereen van jong 
tot oud, onder leiding van 
Creatieve Wieven. Basisscho-
lieren uit groep 7 en 8 heb-
ben hun breipennen al klaar 
liggen om mooie dingen te 
leren van en aan ouders en 
ouderen. Iedereen tussen de 
10 en 100 jaar oud, kan gratis 
komen (leren) breien. 
Start is om 15.00 uur in de 
raadszaal. Als het kan, neem 
dan zelf breipennen en wol 
mee. 
Interesse? Voor deze activi-
teiten of toch iets anders? 
Er is volop keus. In het pro-
gramma is alles te lezen over 
tijdstippen, kosten en aan-
melden. Kijk op  www.castri-
cum.nl/wonen/nieuws.

Historie en 
samen breien

Castricum - De Lourdes 
werkgroep Castricum/Bak-
kum houdt weer zijn jaarlijk-
se bingomiddag. Deze wordt 
gehouden in de parochie-
zaal van de Pancratiuskerk 
op zondag 15 november, dit 
jaar in samenwerking met 

Bingo bij de Lourdeswerkgroep
de MOV-werkgroep Ethio-
pië. Naast bingo is er een rad 
van avontuur met prijzen, be-
schikbaar gesteld door win-
keliers in Castricum en Bak-
kum. De bingo begint om 
13.30 uur, de toegang is gra-
tis. 

Excursiereis rond WO I
Limmen - In 1916 zat Euro-
pa midden in de ellende van 
de Eerste Wereldoorlog die in 
1914 was uitgebroken. Ne-
derland was in die periode 
neutraal, maar had zijn han-
den vol aan een miljoen Bel-
gische vluchtelingen die in 
Nederland werden opgeno-
men. 
De Duitsers waren op het 
westelijke front opgerukt 
door België en net op tijd tot 
staan gebracht in Vlaande-
ren, onder andere aan de ri-
vier de IJzer. Hier, in de ‘west-

hoek’ van België, mondde de 
strijd uit in een uitzichtlo-
ze loopgravenoorlog. Tus-
sen 2014 en 2018 zijn er al-
lerlei herdenkingen in Vlaan-
deren aan de ‘Groote Oorlog’. 
Mensen uit de regio die ge-
interesseerd zijn in deze be-
langrijke jaren uit de Eu-
ropese geschiedenis kun-
nen mee op een excursiereis 
naar de slagvelden in Vlaan-
deren. Voor meer informa-
tie: Co Nanne uit Limmen, 
mailto:06-17036725conan-
ne@quicknet.nl.

teerd. De toegangsprijs is in-
clusief een welkomstdrank-
je en in de pauze een plankje 
Franse kaas met toast. 

Reserveren via www.le-mon-
te-miauw.eu.

Hotel Akersloot wint 
Ondernemersprijs 2015
Castricum - Hotel Akersloot 
is de winnaar van de Onder-
nemersprijs 2015. Het pu-
bliek koos voor Loon- en 
aannemingsbedrijf Jan Hes. 

De derde genomineerde, Dil-
vis uit Akersloot, viel buiten 
de prijzen, maar werd ook 
geroemd om de wijze waar-
op dit bedrijf maatschappe-
lijk verantwoord onderneemt. 
Maandag 9 november was 

de feestelijke prijsuitreiking 
in Het Ruiterhuys in Bakkum. 
Het gaat bij deze onderschei-
ding om ondernemers, die 
nieuwe samenwerkingsvor-
men aangaan en inspelen op 
de ontwikkelingen in de sa-
menleving. 

Zij dragen bij aan de leef-
baarheid en nemen verant-
woordelijkheid voor hun om-
geving en medeburgers.
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Reality Cabaret Vals Plat 
bij de Zwaan Cultureel
Uitgeest - In de snoeihar-
de reality-cabaretvoorstelling 
Vals Plat laat Kitty van Mil za-
terdag 14 november in De 
Zwaan zien hoe het leven van 
een (voormalige) kankerpa-
tiënte kan zijn: rauw en ver-
drietig, maar ook liefdevol en 
onverwacht inspirerend.
 “Schiet me maar meteen 
dood, ik wil niets horen, ik wil 
geen behandeling”, sprak Kit-
ty van Mil tegen haar onco-
loog Victor van der Vlugt toen 
hij vertelde dat ze een inge-
wikkelde, ernstige kanker-
soort had. Drie weken later 
lag Kitty, hevig protesterend 
en denkend aan haar kapsel 
en haar decolleté, toch ge-
koppeld aan zakken, gevuld 
met een gifrode chemocock-
tail, op een zaal met nieuwe 
kale vrienden. Gedurende ze-
ven maanden druppelde de 
vlijmscherpe chemo weke-
lijks in haar lichaam. En niet 

alleen de chemo zou vlijm-
scherp zijn...
Kitty bewerkte het verhaal, 
dat ze tijdens de vele che-
mokuren zelf schreef, samen 
met regisseur Michael van 
Buuren, tot een indringende 
theatersolo.
Deze voorstelling is op zater-
dag 14 november, aanvang 
is 20.15 uur. De toegangs-
prijs is 12,50, Vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen 2,50 
korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via on-
line reservering. Een deel van 
de opbrengst van de kaart-
verkoop gaat naar KWF Kan-
kerbestrijding!

Voor meer informatie en an-
dere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cultu-
reel, www.dezwaancultureel.
nl. (foto: Eric Scholten)

Open dag op De Wissel
Uitgeest - Op woensdag 18 
november houdt De Wissel 
haar open dag. Iedereen is 
tussen 9.00 tot 12.00 uur van 
harte welkom. Bij de ingang 
wordt u ontvangen door leer-
lingen van groep 8. Zij bie-
den u een lekker kopje thee 
of koffi e aan en voor uw kind 
een glaasje limonade. Daar-
na wordt u rondgeleid door 
directeur Carola van der Eng 
of adjunct-directeur Marit 
Veldhuijs. Na afl oop krijgt u 

een informatiepakket over de 
school mee naar huis, om al-
le informatie nog eens rustig 
na te kunnen lezen.
Bent u woensdag niet in de 
gelegenheid om langs te ko-
men, maar bent u wel geïn-
teresseerd in de school, dan 
kunt u altijd een persoonlij-
ke afspraak maken. U kunt 
contact opnemen met de di-
recteur via mail info@dewis-
seluitgeest.nl of via telefoon 
0251-880707.

‘The Imitation Game’ 
in fi lmhuis de Zwaan
Uitgeest - De fi lm ‘The Imi-
tation Game’ is vrijdag 13 no-
vember te zien in fi lmhuis de 
Zwaan.
Deze fi lm vertelt het waar-
gebeurde verhaal van Alan 
Turing (1912-1954), de man 
achter het kraken van de 
Duitse codeermachine ‘Enig-
ma’. Deze machine zorgde er-
voor dat gedurende de Twee-
de Wereldoorlog de Duitsers 
via radiosignalen met elkaar 
konden communiceren, zon-
der dat de vijand hier iets van 

begreep. De fi lm laat zien 
hoe, waarschijnlijk, dit wis-
kundige genie de Tweede 
Wereldoorlog twee jaar heeft 
verkort en miljoenen doden 
heeft voorkomen.   
De homofi ele Turing, ge-
speeld door Benedict Cum-
berbatch, heeft een  per-
soonlijkheid met autistische 
kenmerken. Hij heeft behal-
ve een heel hoog intellect en 
sterk inzicht in mathemati-
sche problemen ook een ge-
brek aan sociale vaardig-

heden. Van al zijn collega’s 
die werken aan een compu-
ter die de code moet kraken 
lijkt alleen Joan Clarke (Keira 
Knightley) hem goed te be-
grijpen. 
Behalve in de Tweede We-
reldoorlog, speelt de fi lm van 
regisseur Morten Tyldum zich 
ook af in Turing’s jeugd en de 
periode na de oorlog waar 
hem veel onrecht werd ge-
daan. Zo ontvangen hij en 
zijn team nooit de erkenning 
voor hun prestatie en werd 
hij gestraft wegens homo-
seksuele handelingen, door 
middel van chemische cas-
tratie.

Met name door het uitste-
kende acteerwerk van Cum-
berbatch is The Imitation 
Game een waardig eerbe-
toon aan een miskende oor-
logsheld. 

De zaal is open vanaf 19:45 
en de fi lm begint om 20:15. 
Toegang 5 euro (4 euro voor 
vrienden van de Zwaan) in-
clusief een kopje thee of kof-
fi e voorafgaand aan de fi lm. 
Kaarten zijn vooraf in de ver-
koop verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest.

Matches op Beursvloer 
voor zwembad De Zien
Uitgeest - De Beursvloer 
is een jaarlijks terugkerend 
moment waar bedrijven en 
maatschappelijke organisa-
ties elkaar ontmoeten. Een 
team van Zwembad De Zien 
liep op deze bijeenbkomst in 
de A9-studios rond, en heeft 
mooie ‘matches’ gemaakt 
met verschillende partijen. 
Erg blij is men met het con-
tact dat gelegd is met de pro-
vincie Noord-Holland. Zij co-
ordineren een samenwerking 
ten behoeve van duurzame 
energie (subsidie voor zon-
nepanelen). Op de foto gede-

puteerde Jaap Bond en voor-
zitter van De Zien Jan Ros. 
Verder was er een match met 
Heliomare, cliënten kunnen 
volgend seizoen in het zwem-
bad onder begeleiding vrij-
willigerswerk verrichten, met 
deze werkervaring is er meer 
kans op een betaalde functie 
in de toekomst. 

Andere matches waren 
er met gymnastiekvereni-
ging Unitas, Stichting Bal-
let Uitgeest/Dansstudio Just 
Dance, Voedselbank IJmond 
Noord en het Nova College.

Uitgeest - De afgelopen 
week zijn weer drie huiseige-
naren de dupe geworden van 
inbrekers.
Op de Benesserlaan werd 
ingebroken in een hoek-
woning. Tussen donderdag 
18.00 uur en zaterdag 11.00 
uur werd aan de achterzijde 
van de woning een keuken-
raam opengebroken. Vervol-
gens heeft men de woning 
doorzocht.
Op de Dadelboom vond een 
woninginbraak plaats tussen 
donderdag 13.30 uur en vrij-
dag 00.15 uur. Hier klom men 
via de schutting naar de eer-
ste verdieping, waarna men 
aan de achterzijde een slaap-
kamerraam openbrak. Hier 
doorzochten de daders de 
bovenverdieping.
Op de Haverkamplaan werd 
donderdag tussen 17.00 uur 
en 21.00 uur ingebroken. Hier 
is men een garagedak opge-
klommen, waarna men een 
badkamerraam openbrak en 
de woning betrad.
Door de politie wordt ver-
zocht aandacht te besteden 
aan verdachte situaties. Het 
wordt weer vroeger donker 
en het risico op de avondin-
braken wordt weer groter. 
Schroom niet en bel de po-
litie als  u het niet vertrouwt.

Weer drie 
inbraken in 
woningen
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Van alles wat in Bakkerij 
Castricum - Dit weekend is 
De Bakkerij weer gevuld met 
allerlei stijlen muziek. Op vrij-
dag speelt Instrumental Dis-
order, een rockband uit Cas-
tricum en Mangold die hun 
wortels vinden bij de ou-
de Melomanics. Deze band 
brengt vooral italodisco en 
elektronische dance van de 
beginjaren ’80. Op zaterdag 
is het tijd voor rock en blues, 
met hier en daar een vleug-
je reggae, dancehall en funk 
met Valerie and The Rest-
less. Zondagmiddag de Jazz-

sessiemiddag van Zomaar 
een Zondagmiddag. Op deze 
middag hebben al een aan-
tal muzikanten van bekende 
Dixieland en oude stijl Jazz 
bands hun medewerking toe-
gezegd. Aanvang 15.00 uur.  
tree is natuurlijk gratis! 
De Bakkerij is te vinden aan 
Dorpsstraat 30 te Castricum. 
Leden van de Vereniging 
Vrienden van De Bakkerij be-
talen op alle avonden een 
euro minde entreer. Meer in-
formatie is te vinden op www.
vriendenvandebakkerij.nl

Mini’s scoren 
Castricum - Op zondag 8 
november hebben de mini- 
poloërs van Aquafit Castri-
cum deelgenomen aan een 
toernooi bij VZV in IJmuiden 
en gescoord. 
Onder de tien jaar oud en 
ook eens meedoen? Mail 
naar minipolo.aquafit@gmail.
com. Al wat ouder en ook 
graag een meetrainen? Mail 
dan naar waterpolosec.aqua-
fit@gmail.com. 

Hoofdklasse 
driebanden
Akersloot - Zaterdag 14 
en zondag 15 november 
vindt in biljartcentrum de 
Vriendschap de districtfi-
nale hoofdklasse drieban-
den plaats, georganiseerd 
door Biljartvereniging Aker 
`97 uit Akersloot. Het is een 
finale met zes deelnemers, 
meer hoofdklasser zijn er 
op dit moment niet in dis-
trict Noord-Holland Midden, 
maar daar zitten enkele zeer 
ervaren spelers bij.
Rob Koning en Rob van Rie-
sen vertegenwoordigen de 
Alkmaarse belangen. De 
moyennes schommelen tus-
sen de 0.650 en de 0.750 en 
het is op voorhand niet te 
voorspellen wie de titel in de-
ze zware klasse weet te ver-
overen. 
De wedstrijden beginnen zo-
wel zaterdag als zondag-
middag om 13.00 uur in bil-
jartcentrum De Vriendschap, 
Kerklaan 18 Akersloot. 

Winst voor 
Meervogels 
Akersloot - Zondag speel-
den de handbaldames Meer-
vogels tegen DSS dames 
2 te Heemskerk. Tot nu toe 
zijn Meervogels samen met 
Westfriezen de enige die nog 
geen verliespunten hebben 
geleden in de zaalcompeti-
tie.  Na een kwartier stond 
het 2-10 voor Meervogels. 
Een paar mooie afstands-
schoten en twee penalty’s re-
sulteerden in een ruststand 
van 7-14. De winst kwam niet 
meer in gevaar. Eindstand 
16-20. De dames van Meer-
vogels behouden de eerste 
plaats in de competitie. 

Op zondag 15 november om 
13.00 uur in sporthal de Lelie 
te Akersloot tegen de West-
friezen. . 

Uitdagende wedstrijd
Castricum - Voor CSV/
Meervogels stond er een fij-
ne uitdaging te wachten af-
gelopen zondag. In een goed 
gevulde sporthal de Bloe-
men kwamen de mannen van 
Aalsmeer 3 langs, de num-
mer een van de tweede di-
visie A. Binnen drie minuten 
stond er een voorsprong van 
2-0 op het bord voor CSV/
Meervogels, een mooi begin. 
Maar na tien minuten spelen 
stond het op een 4-5 achter-
stand. Tot een kwartier voor 
rust ging de wedstrijd gelijk 
op, maar bij een stand van 
7-7 ging het vizier op scherp 
bij Aalsmeer. Door teveel bal-
verlies konden de mannen 
van Aalsmeer met snelle te-

genaanvallen, maar liefst vijf 
keer scoren. Het stond 7-12. 
De marge van vijf werd ge-
dicht naar drie, maar uitein-
delijk zou deze blijven steken 
op een ruststand van 14-18.
De mannen uit Aalsmeer ble-
ven rustig en konden mak-
kelijk van tactiek wisselen 
mocht dat nodig zijn en de 
kansen afmaken. Aalsmeer 
kreeg zelfs nog een opleving 
naar een 23-28 voorsprong, 
om vervolgens weer te zien 
dat CSV/Meervogels het gat 
dichtte naar een 26-28 ach-
terstand. De eindstand werd 
29-32 voor Aalsmeer 3.

Volgende week tegen de 
nummer 4 Donar, in Hengelo.

Ridder Glaubitz is 
voorbeeld voor velen
Castricum - De heer Glau-
bitz is zaterdagmiddag ver-
rast met een lintje uit han-
den van burgemeester Mans. 
Hij mag zich nu Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau 
noemen. De overhandiging 
vond plaats in de protestant-
se kerk in Limmen. Glaubitz 
ontving de hoge  onderschei-
ding voor het al het werk dat 
hij verricht heeft als vrijwilli-
ger voor de kerk. Daarnaast 
in hij actief geweest voor de 
ANWB Noord-Holland, hij 
was secretaris voor stichting 
Blooming in Bergen, voorzit-
ter van de Rotary Alkmaar, 
commissaris van de stich-
ting voor Museale collec-
ties Kranenburgh en meer. 
Zijn bijzondere inzet voor het 
Praethuys wordt geroemd, 

en met zijn bijdrage aan ES-
PEQ geeft hij jongeren een 
kans op een mooie toekomst. 
Als lid van de raad van ad-
vies voor landschap Noord-
Holland maakte Glaubitz zich 
sterk voor natuur, landschap 
en cultuurhistorie in de-
ze omgeving. Burgemeester 
Mans noemde hem een voor-
beeld voor velen. Als direc-
teur van de Kamer van Koop-
handel heeft hij een enorme 
inzet getoond die van invloed 
waren in het hele land. Denk 
aan het omleggen van de N9, 
de stichting Provinciale Atlas 
en het initiatief om de Noord-
Hollandse energiecoöpera-
tie op te richten. Daarnaast 
heeft hij zijn functie altijd be-
nut om maatschappelijke ini-
tiatieven aan te dragen.

Hummel Kozijnen & Wooncomfort:

Terrasoverkappingen 
tegen de laagste prijs

Reg io - Het hele jaar door 
genieten van het terras en 
toch altijd droog en uit de 
wind zitten? Dat is mogelijk 
met de fraaie luxe terrasover-
kappingen van Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort. 

Deze overkappingen zijn 
voorzien van 16mm polycar-
bonaat beplating (500 x 250 
mm) en leverbaar in de kleu-
ren crèmewit en antraciet. Ze 
zijn eenvoudig zelf te monte-
ren en bovendien verrassend 
laag geprijsd. 
Mooie doorkijkjes, strakke 
grasveldjes, fraai aangelegde 
perken; veel mensen maken 
van hun tuin een klein para-
dijs. Daarvan optimaal genie-
ten is nog wel eens een pro-
bleem, want in het Neder-
landse weer is wisselvallig-
heid troef. Een luxe terras-
overkapping van Hummel is 
dan ook de ideale oplossing. 

Het doorzichtige dak ver-
sterkt de zonnestralen en het 
is daardoor al snel lekker om 
buiten te zitten. De overkap-
pingen zijn desgewenst te le-
veren inclusief luxe opties als 
ledverlichting, een terrasver-
warmer, spiekozijnen voor de 
zijwanden en uiteraard Fia-
no schuifglaswanden (veilig-
heidsglas) zodat de overkap-
ping geheel kan worden af-
gesloten. 
Beleef alle seizoenen met 
een luxe terrasoverkapping, 
van het eerste voorjaarszon-
netje tot de laatste mooie 
herfstdag. Hummel heeft di-
verse terrasoverkappingen 
opgesteld in de mooie rui-
me showroom aan de Lijn-
baan 44a in Heemskerk. De 
showroom is geopend op 
vrijdag (13.00 - 16.30 uur) en 
zaterdag (11.00 - 15.00 uur). 
Bel voor nadere inlichtingen: 
0251 234484 / 06 10273172.
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HSV neemt punten mee 
na 0-3 zege op Puikman
Castricum - Vitesse moest 
dit weekend winnen om aan-
sluiting bij de top drie te be-
houden. Tegenstander HSV 
zat echter op het vinkentouw 
met slechts een punt achter-
stand op Vitesse. Tegen de 
ploeg uit Heiloo was Vites-
se na een snelle achterstand 
meer met zichzelf bezig dan 
met de bepaald niet sterke 
tegenstander. De eerste tien 
minuten waren duidelijk voor 
Vitesse. De thuisploeg, met 
Tanno van den Berghe ver-
rassend op het middenveld, 
ging op zoek naar een snel-
le openingsgoal. Die viel ech-
ter al in de twaalfde minuut 
aan de andere kant. Behal-
ve een door Menno Peters op 
de pantoffel genomen bal uit 
een voorzet  van links, die ra-
kelings naast ging, wist Vi-
tesse daarna nauwelijks iets 
te creëren.  
Halverwege de tweede helft 
werd daaruit de voorsprong 
vergroot tot 0-2 toen Tom 
Laan door een houdbaar af-
standsschot van Jesper de 

Vré verrast werd. Na een 
hard duel om de bal tussen 
Rob Touber en Jesper de Vré  
stonden beide spelers met 
verhitte voorhoofden tegen 
elkaar aan, echter zonder 
verdere acties. Nadat zij door 
medespelers uit elkaar wa-
ren gehaald kregen zij bei-
den toch de rode kaart voor-
getoverd. En passant deelde 
scheidsrechter Van Kampen 
ook nog rood uit aan de tech-
nische begeleiding van HSV. 
Met tien tegen tien ging het 
verder en kreeg Vitesse wat 
mogelijkheden om de achter-
stand een draaglijker aanzien 
te geven. Vlak voor tijd werd 
het duel beslist toen de in-
gevallen Rick Houtenbos vrij 
voor de keeper kwam en feil-
loos afrondde: 0-3. Dat bete-
kende dus de derde opeen-
volgende thuisnederlaag van 
Vitesse, dat uit nog geen en-
kele punt heeft verspeeld. 
Maar zolang de punten thuis 
niet worden gepakt, ligt een 
plaats in de kopgroep alles-
behalve voor de hand.

Leden GDB 
komen bijeen
Akersloot - De Algemene 
ledenvergadering GDB vindt 
plaats op 16 november om 
20.00 uur in Hotel van der 
Valk. Aan de orde komen on-
der andere de nieuwe voor-
zitter voor het bestuur. Wil-
lem Laan neemt de plaats 
van Bert van Diermen in. Ver-
der financiële en andere be-
stuurlijke zaken. Ook zal De 
heer van der Valk uitleg ge-
ven over de afwijzing van de 
Provinciale Staten voor het 
ingediende plan voor een uit-
breiding van activiteiten, zo-
als een wellnesscentrum, 

Talent  gezocht 
Limmen - Voor het Open 
Podium tijdens Koningsdag 
wordt gezocht naar nieuw ta-
lent uit Limmen en omgeving.  
De organisatie zoekt talenten 
die het leuk vinden om op te 
treden in het park in Limmen. 
Ook beginnende bandjes 
worden uitgedaagd om hun 
talent te delen. Leeftijd speelt 
geen rol. Stuur vóór 1 janua-
ri 2016 een mail naar Kop@
oranjefeestlimmen.nl en wie 
weet volgt een doorbraak op 
Koningsdag. 

De marktondernemers 
verenigen zich: CMV

Castricum - Op 3 november 
is de Castricumse Markton-
dernemers Vereniging (CMV) 
opgericht. Ruim 90% van de 
marktondernemers, die een 
vaste standplaats hebben op 
de weekmarkt in Castricum, 
kunnen zich nu in gesprek-
ken met bijvoorbeeld de ge-
meente laten vertegenwoor-
digen door de CMV.
Weekmarkten, braderieën 
en vele andere activiteiten 
waar de openbare weg  ge-
bruikt wordt voor commer-
ciële activiteiten hebben in 
toenemende mate te ma-
ken met een terugtreden-
de overheid. Marktonderne-
mers worden zo steeds va-
ker geconfronteerd met over-
leg over dit soort zaken. Hoe-

wel individuele marktonder-
nemers altijd een beroep 
kunnen doen op de Centra-
le Marktvereniging, een lan-
delijk orgaan dat de belan-
gen van het marktwezen be-
hartigt, is het meestal effi-
ciënter om gesprekken over 
een aanpak in een gemeente 
allereerst te bespreken met 
de marktondernemers uit die 
gemeente. Het lidmaatschap 
staat trouwens open voor al-
le ondernemers die in de ge-
meente Castricum als markt- 
of braderieondernemer ac-
tief zijn. Het bestuur bestaat 
uit v.l.n.r.: Karel Jansen (aard-
appelhandel), voorzitter Dirk 
Groen (dierenvoeding), To-
ny van Noort (noten en zuid-
vruchten). Foto: CMV.

Castricum - Zaterdag 7 no-
vember heeft het CDA af-
scheid genomen van de be-
stuursleden Hans Huis in ¹t 
Veld en Jan Buur. Hans heeft 
meerdere functies bekleed, 
zoals secretaris,  fractiese-
cretaris en regiovertegen-
woordiger bij de provincia-
le afdeling. Jan Buur heeft 
veel voor het CDA betekend 
rond de fusie van Akersloot, 
Limmen en Castricum. Ook 
was Jan binnen de afdeling 
een belangrijke belangenbe-
hartiger voor Akersloot. Ger-
rit Brandenhorst, vicevoorzit-

ter en fractielid van het CDA 
in Castricum, gaf in een be-
wogen speech de persoon-
lijkheidskenmerken van bei-
de heren mooi weer. Vervol-
gens overhandigden hij aan 
beide heren een klokje om 
bij de tijd te blijven. Na de-
ze speech nam de voorzit-
ter Fred Mosk het woord. Het 
landelijk bureau van het CDA 
heeft aan beide heren de zil-
veren CDA-speld toegekend.
Wie hen gaan opvolgen is 
nog niet bekend. Het CDA-
bestuur is op zoek naar nieu-
we mensen.

Afscheid van twee 
bevlogen CDA-politici

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Akersloot - 29-10-2015: Niek 
Gerardus Koelman, zoon van 
Gerardus D. Koelman en 
Marlous J. Venema. 

Castricum - 1-11-2015: Ha-
na Helena Boomstra, doch-
ter van Anne Boonstra en 
Young M. van der Veen. 

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 30-10-2015: 
Marnix van der Laak en Li-
sette M. Cornelissen. 

Overleden
Akersloot - 30-10-2015: Pie-
ter D. van der Klei, gehuwd 
met Hedwig M. Oosterbaan. 
Castricum - 28-10-2015: 
Hendrik C. Wentzel, gehuwd 
met Elisa S. Terstal. 28-10-
2015: Teunis Houweling, we-
duwnaar van Olga P. Me-
ijers. Limmen - 28-10-2015: 
Maarten C.W. Bregman, ge-
huwd met Maria W. Dekker. 
Elders woonachtig - 29-10-
2015: Franciscus H. Ros, ge-
huwd met Cecilia A.H. van 
Alphen.

Castricum - Bricas bestaat 
75 jaar en organiseert ook 
voor niet-leden, op zondag-
middag 15 november een 

Ook bridgen? bridgedrive in Geesterhage. 
Inschrijven via www.bricas.nl 
of aan de zaal. De kosten zijn 
vijf euro per paar, inclusief 
koffie. Aanvang 13.30 uur, in-
schrijven kan tot 13.15 uur.

Iona-viering in 
de Dorpskerk

Castricum - Op zondag 15 
november om 10.00 uur be-
gint een Iona-viering van 
de protestantse gemeen-
schap. Iona is een klein ei-
land voor de Schotse west-
kust. Het is een van de plek-
ken van waaruit het christen-
dom in West-Europa is ver-
spreid en nu een plek van in-
spiratie. In de vieringen wordt 
gebruikgemaakt van elemen-
ten uit de Iona-liturgie waar-
bij Engelse hymnen een rol 
spelen. Naar aanleiding van 
de Klimaatconferentie, die in 
december wordt gehouden 
in Parijs, neemt ds. Hanneke 
Ruitenbeek de aanwezigen 
mee rond het thema: ‘Zorg 
om het klimaat? Zorg voor de 
schepping!’
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Verrassend verlies FCC
Castricum - Wie bij rust zou 
hebben gezegd dat FC Castri-
cum deze wedstrijd ging ver-
liezen, zou voor gek zijn ver-
klaard. Een eerste helft met 
geweldig veldspel aan Castri-
cumse zijde met oogstrelen-
de combinaties, twee doelpo-
gingen op de lat en een schot 
dat van de lijn werd gehaald 

leidde slechts tot een 2-0 
voorsprong. Monnickendam, 
dat lange tijd niets te vertel-
len had,  wist de wedstrijd om 
te draaien en uiteindelijk via 
een buitenspel doelpunt de 
3-2 te maken.
Zaterdag speelt FC Castri-
cum om 14.30 uur thuis te-
gen de nummer 2 D.V.V.A.

Wiel van badwagen uit 
jaren ‘20 aangespoeld

Castricum - Marian Meijer 
uit Wijk aan Zee trof een hou-
ten wiel aan op het strand. De 
herkomst bleek aanvankelijk 
een raadsel. Via het Huis van 
Hilde werd zij doorverwezen 
naar het Strandvondstenmu-
seum. 

Martin Veen, medewerker 
van de provincie Noord-Hol-
land, stuurde al snel daar-
na een verlossende mail met 
de vermoedelijke herkomst, 

de badwagen.  Een badwa-
gen werd met een vrouwe-
lijke badgast een stukje de 
zee in gereden, zodat zij met 
ontblote benen privé van een 
zeebad konden genieten. 

Er is een directe relatie met 
dit wiel en een vinnig en ver-
hit debat in de gemeente-
raad van Castricum in de zo-
mer van 1926. Het was de ze-
delijkheid die daar een rol in 
speelde. 

Individueel succes voor 
Tafeltennis Castricum

Castricum - Bij Tafelten-
nis zijn niet alleen de uitsla-
gen van het team van belang, 
maar zijn er ook individueel 

successen te boeken. Cas-
tricum 1 verloor met 3-7 van 
Amsterdam’ 78, waardoor de 
degradatie naar de vierde 

klasse heel dichtbij komt. Ie-
dere speler wist wel een van 
de drie partijen te winnen.
Castricum 2 speelde tot te-
gen middernacht tegen 
Het Noothweer uit Purme-
rend, waarbij de wedstrijden 
steeds heel gelijk opgaand 
waren. Ook hier won iedere 
Castricumse speler een par-
tij en ging ook het dubbel 
naar Castricum. Op het ein-
de stond er echter 4-6 op het 
scorebord. Hoewel het lastig 
wordt, heeft dit team nog uit-
zicht op promotie.

Castricum 3 won in de der-
by van Rapidity uit Bever-
wijk. Bij Castricum 4 was er 
een verlies tegen het Haar-
lemse Oranje Zwart van 4-6. 
Woensdag 11 november, 
in het begin van de avond, 
doet de Tafeltennis Vereni-
ging Castricum mee aan het 
Sint Maarten Festijn en no-
digt alle kinderen uit langs te 
komen bij de Gobatstraat 12 
A. De Najaarscompetitie na-
dert alweer bijna zijn einde, 
20 november zijn de laatste 
thuiswedstrijden.

Schouw met wethouder Klijnstra
Castricum - Jan Schip-
per ging in gesprek met D66 
wethouder Hilbrand Klijn-
stra van financiën. In juni vo-
rig jaar zei Klijnstra te hopen 
drie doelstellingen te kunnen 
realiseren: een financieel ge-
zonde gemeente, samenwer-
king in BUCH-verband en 
een stevige lokale economie. 
Hoe financieel gezond is on-
ze gemeente intussen?

,,We gaan nog steeds de goe-
de kant op: administratief 
zijn we vrijwel ‘in control’ en 
de schuldpositie hebben we 
zoetjes aan in de hand. Ik heb 
nu mijn zesde begroting af-
geleverd, en met nog twee te 
gaan, denk ik dat ik wel met 
een gerust gevoel mijn poli-
tieke leven kan afsluiten. Wel 

is het erg vermoeiend, dat we 
om de haverklap op nieuwe 
eisen vanuit wispelturig Den 
Haag worden getrakteerd. 
Nog afgezien van de bezui-
nigingsopdrachten in mate-
riële zin, wordt ‘good gover-
nance’ buitengewoon lastig: 
maatregel op tegenmaatre-
gel en weer een nieuwe op-
dracht. Zelfs de jaarsbegro-
ting moet iedere keer worden 
aangepast. Afgelopen mei 
kregen we hier in Castricum 
bijvoorbeeld onverwachts 
weer een bezuinigingsbevel 
van 850 duizend euro. Meer-
jaarse projecties zijn op voor-
hand een farce. Vandaar de 
open brief van alle gemeen-
ten aan Den Haag: Plasterk 
zouden zich moeten realise-
ren, dat onze democratie en 

welvaart stoelt op betrouw-
baarheid en stabiliteit van het 
bestuur.” 
Hoe staan de  BUCH-part-
ners er voor? ,,We zijn alle-
maal verschillend, maar wel 
ongeveer even sterk.” 
De relatieve financiële situa-
tie is dus geen belemmering 
om na de ambtelijke fusie per 
januari 2017 door te stoten 
naar een bestuurlijke een-
wording? ,,Ik weet niet of dat 
er voor 2022 wel van komt, ik 
hoop van wel. En ik merk dat 
alle ambtelijke apparaten het 
heel uitdagend vinden en en-
thousiast zijn.” 
En dan de lokale econo-
mie. ,,Of ik merk dat de leeg-
stand niet toeneemt? Laten 
we het hopen. Enerzijds heb 
je de conjunctuur en ander-

zijds de digitalisering. Aan 
beide kan je als wethouder 
economie, die portefeuil-
le heb in ook, weinig bijdra-
gen. Waar ik veel in zie is het 
inmiddels door de lokale on-
dernemers ontwikkelde Cas-
tricum Centrumplan. Zoiets 
past precies in mijn politie-
ke visie dat de overheid niet 
moet vóórschrijven of pam-
peren of conserveren, maar 
de eigen krachten in de sa-
menleving moet stimuleren; 
binnen de regels van de de-
mocratische besluitvorming 
uiteraard. Wat dat betreft is 
Landal een mooi voorbeeld. 
Enerzijds een prachtige im-
puls om de levendigheid in 
het dorpshart te vergroten, 
anderzijds voldoende ‘checks 
en balances’ in de vorm van 
een haalbaarheidsonderzoek. 
Persoonlijk vind ik het jam-
mer dat de ontwikkeling is 

opgeschort. Wat immers 
maakt van Castricum zo’n 
plezierige woonplaats? De 
interactie en kruisbestuiving 
tussen het grote gemak van 
het station, het ruime aanbod 
van onderwijs, het niveau 
van voorzieningen en de toe-
ristische aantrekkelijkheid. 
Die laatste factor is moeilijk 
te kwantificeren, maar naar 
mijn idee evenmin moeilijk te 
overschatten, zowel in mate-
riële zin als qua beleving. Dat 
laatste geldt toch ook voor 
een kern als Akersloot? Ik 
woon zelf in Akersloot en dan 
denk ik, daar moet op toe-
ristisch en recreatief terrein 
toch meer uit te halen zijn. En 
als ook de voorzieningen wat 
meer geconcentreerd zouden 
raken, dat zou het woon- en 
leefplezier op een nog hoger 
level brengen. Dat geldt ook 
voor de andere kernen.”  

Beverwijk - Zondag 15 no-
vember om 16.00 uur is in de 
Beverwijkse Grote Kerk de 
theatervoorstelling ‘De te-
rugkeer van de kanaalgra-
ver’. Deze voorstelling met 
muziek, spel en beeld maakt 
deel uit van het project ‘Gra-
ven naar het verleden van het 
Noordzeekanaal’ van Pauline 
van Vliet uit Castricum en de 
Stichting KIST. Er is ook een 
muzikaal optreden van Serge 
Héman, Olga Veira en Paul 
Jurriens. 

Terugkeer van 
de kanaalgraver
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Messiah van Handel 
gezongen door de COV
Castricum - Op vrijdag 11 
december voert de Castri-
cumse Oratorium Vereni-
ging de Messiah van Han-
del uit. Als solisten werken 
mee: Heleen Koele (sopraan), 
Lien Haegeman (alt), Vincent 
Lesage (tenor) en Hans de 
Vries (bas).  De begeleiding 
wordt verzorgd door het Be-
geleidingsorkest voor Noord-
Holland. Dirigent Pieter-Jan 
Olthof heeft koor en orkest op 
inspirerende wijze meegeno-
men in de voorbereiding op 

het concert. Ook zingen zo-
wel beginnende als ervaren 
koorzangers mee als project-
lid. Het concert vindt plaats 
in de St. Pancratiuskerk, aan-
vang 20.00 uur. Kaarten zijn 
te bestellen bij koorleden, 
boekhandel  Laan, muziek-
handel Borstlap of via de 
website www.oratoriumcas-
tricum.nl. Telefonisch of per 
mail zijn kaarten te bestellen 
bij Paul Ferdinandusse 0251-
656673. p.m.ferdinandusse@
ziggo.nl.

Drieduizend euro na 
fietsweekend Jac.P.Thijsse 

Castricum - Afgelopen zater-
dag 31 oktober en zondag 1 
november hebben collega¹s 
van het Jac.P.Thijsse college 
zich in het zweet gefietst in 
het Limburgse land voor de 
slopende zenuwziekte ALS. 
Zaterdag werd er door een 
groep een flink aantal kilo-
meters gewandeld en ge-
mountainbiked. Zondag werd 
een zeer zware dag voor de 
fietsploeg. Deze ploeg legde 
uiteindelijk 80 km af door het 
Zuid Limburgse land. Hierbij 

werden de negen zwaarste 
heuvels bedwongen die Lim-
burg rijk is. Het streefbedrag 
was 1500 euro, maar uitein-
delijk werd dit ruim 3000 eu-
ro. Er wordt al gesproken 
over een herhaling van de 
tocht volgend jaar. De inten-
tie is om elk jaar voor een an-
der goed doel te fietsen.
Iederdeen kan de actie nog 
steeds steunen door een do-
natie te storten via www.
alsacties.nl/team/jpt-fietst-
voor-als.

Dames Croonenburgh 
laten kansen liggen

Castricum - De volleybal-
sters van Croonenburg heb-
ben de belangrijke thuiswed-
strijd tegen Leyton uit Leiden 
met 1-3  (20-25; 25-20; 19-25 
en 22-25) verloren. Het zou 
zwaar worden, dat was be-
kend. Maar het was wrang te 
zien dat er meer had in geze-
ten voor Croonenburg. Alleen 
in de tweede set hebben de 
Castricummers een overwin-
ning behaald. 

Er zijn ook lichtpunten. Dat 
werd met name zichtbaar in 
de tweede set. Er werd strijd 

geleverd en zorgvuldig ge-
speeld. De jonge setter San-
ne Burger wist in deze set 
haar aanvalsters uitstekend 
te bedienen. Keira van der 
Pal, lang geblesseerd, maak-
te aan het net haar rentree. 
Van der Pal sloeg de bal-
len geplaatst over het net, 
maar kon nog niet ouderwets 
doorhalen. In de andere sets 
legde Croonenburg het af te-
gen de servicedruk van Ley-
ton. Soms drie, vier ketsers 
achterelkaar, maakte dat de 
net opgebouwde voorsprong 
weer teniet werd gedaan.

Vredeburg 
haalt het niet
Limmen - Op dinsdag 3 no-
vember speelde het eer-
ste team van schaakvereni-
ging Vredeburg, bij Het Wit-
te Paard in Haarlem, de twee-
de bondswedstrijd van het 
schaakseizoen. Na het fraaie 
kampioenschap van vorig 
seizoen kent Vredeburg nu 
een moeizame start in de 
tweede klasse. Ed Stolp ver-
loor snel een stuk en schaak-
te vervolgens achter de fei-
ten aan. Tars Wanders kwam 
slecht uit de opening, verloor 
een kwaliteit en daarmee de 
partij. Jos Admiraal scoorde 
een degelijke remise, waarbij 
hij achter het bord de huisva-
riant van zijn opponent weer-
legde. Hidde Ebels creëerde 
een voordelige stelling, maar 
vergat zijn tegenstander de 
nekslag te geven en slaagde 
er vervolgens ook niet in het 
eindspel remise te houden. 
Barry Blekemolen zag met le-
de ogen een dame beslissend 
binnendringen in zijn ko-
ningstelling. Bob Stolp offer-
de fraai een kwaliteit en wist 
met het ijzersterke loperpaar 
de koning van zijn tegen-
stander winnend te belagen. 
Harold Ebels overleefde een 
aanval en toen zijn koning 
eenmaal in veiligheid was, 
deelde hij zelf met winst van 
een paard  een beslissende 
tik uit. Bert Hollander tenslot-
te zag een voordelige stelling 
verworden tot een gatenkaas 
waar de vijandelijke dame en 
toren een mataanval uitvoer-
den. Eindscore: 5,5   2,5. 
Na nederlagen tegen Kijk Uit 
en tegen HWP Haarlem, nog 
niet eens de sterkste tegen-
standers in de competitie, 
bungelt Vredeburg onderaan 
de ranglijst.

Aanleg aansluiting A9 
Heiloo stap dichterbij 

Regio - Provincie Noord-
Holland, gemeenten Alk-
maar, Castricum en Heiloo en 
Rijkswaterstaat hebben over-
eenstemming bereikt over de 
aanleg, onderhoud en be-
heer en het eigendom  van 
de nieuwe aansluiting op 
de A9 ter hoogte van Hei-
loo. De aansluiting is nodig 
vanwege het extra verkeer 
dat wordt verwacht van zo-
wel de (nieuwbouw)wonin-
gen als van de bedrijven. Het 
ontwerpplan voor de nieuwe 
aansluiting op de A9 voorziet 
in een aansluiting ter hoog-
te van de Lagelaan, met een 
aftakking op de Kennemer-
straatweg en een verbinding 
naar de Kanaalweg via een 
oostelijke parallelweg. Het 
afgelopen jaar zijn er meer-
dere onderzoeken gedaan 
om te komen tot een zo goed 
mogelijk ontwerp. 

Eind 2015 nemen Provinci-
ale Staten en de gemeente-
raden van Alkmaar en Heiloo 
een beslissing over de finan-
ciering van het project. Na 
accordering van Provincia-
le Staten en de gemeentera-
den, starten in 2016 de ruim-
telijke procedures. Afhanke-
lijk van de voortgang van de 

grondverwerving en de pro-
cedures, kan de aanleg van 
de nieuwe aansluiting dan 
starten in 2017/2018. De pro-
vincie Noord-Holland en de 
gemeenten hebben in 2008 
al overeenstemming bereikt 
over de komst van een aan-
sluiting op de A9.
De aansluiting op de A9 bij 
Heiloo is onderdeel van de 
gebiedsontwikkeling Nieu-
we Strandwal. De Nieuwe 
Strandwal is een gezamen-
lijk project van de gemeen-
ten Heiloo, Castricum en Alk-
maar en de provincie Noord-
Holland. Het is een totaalpro-
gramma met woningbouw 
en groenprojecten. De nieu-
we aansluiting op de A9 zorgt 
eveneens voor een tweede 
ontsluitingsmogelijkheid voor 
het bedrijventerrein Boeke-
lermeer. 
De aansluiting is nodig van-
wege het extra verkeer dat 
wordt verwacht van zowel de 
(nieuwbouw)woningen als 
van de bedrijven. Het zorgt 
ervoor dat huidige en toe-
komstige inwoners de Rand-
stad goed kunnen bereiken 
en dat de regio goed bereik-
baar is voor bedrijven uit de 
Randstad. Foto: Wegenfo-
rum. 

Samen 
wandelen?

Castricum - Op zowel de 
zondag als de woensdag zijn 
er tientallen fervente wande-
laars die van de Castricumse 
natuur genieten en het ge-
zellig vinden dat met anderen 
te doen. Elke zondag van de 
maand begint om 10.00 uur 
bij De Hoep een korte wan-
deling (3-5 km). Op de eer-
ste zondag van de maand is 
er ook de mogelijkheid om 
10 km te wandelen. Ook elke 
woensdag start om 10.00 uur 
wandelingen bij De Hoep, 
een korte tocht  en een lan-
gere wandeling (7-10 km) en 
op de even weken 15 km. Het 
startpunt is dan het NS-stati-
on om 10.00 uur. 



Uitgeest - Vrijdag 13 novem-
ber wordt er weer een disco 
voor jongeren met een be-
perking georganiseerd in 
het jongerencentrum Zien-
house aan de Zienlaan 10 
in Uitgeest. Hou je van dan-
sen? Misschien wil je nieu-
we mensen leren kennen of 
met je vrienden even lekker 
genieten van een avondje uit!
Kom langs op vrijdag 13 no-
vember, van 20.00 tot 22.00 
uur. De entreekosten bedra-

gen 3 euro  inclusief twee 
consumpties. Deze disco is 
voor jongeren met een be-
perking. Maar ook jongeren 
zonder beperking zijn van 
harte welkom. Het is de be-
doeling dat de discoavond 
elke tweede vrijdag van de 
maand gehouden wordt.

Kijk voor meer informatie op 
www.zienhouse.nl of op Fa-
cebook www.facebook.com/
Zienhouse.

Uitgeest - Ik heb van horen 
zeggen dat vrouwen kunnen 
multitasken. En ook dat man-
nen dat niét kunnen. Ik moet 
u uit de droom helpen: vrou-
wen noch mannen kunnen 
multitasken. Dat multitasken 
is een modernisme uit het 
computertijdperk. Computers 
zijn zó snel dat ze via time-
slicing hun aandacht kun-
nen verdelen over veel taken 
waarbij ze steeds een heel 
korte tijdspanne besteden 
aan iedere taak maar waar-
bij het door hun snelheid lijkt 
alsof ze al die taken tegelij-
kertijd regelen. En dat lijkt 
nou juist wel wat op bridgen: 
tijdens het bieden moet je 
oren op steeltjes hebben en 
juist ook dié dingen horen die 
niet gezegd worden, je moet 
ogen op steeltjes hebben en 
zien hoe de tegenstander zijn 

kaarten sorteert en hoe die 
naar zijn maat kijkt, of juist 
niet, je moet in de gaten heb-
ben dat de tegenstander met 
zijn stoel schuifelt na de do-
delijke uitkomst van jouw 
partner, en tijdens het afspe-
len moet je de kaarten tellen, 
uiteraard, je moet je kansen 
berekenen, de signalen her-
kennen, doen alsof je neus 
bloedt, minzaam zwijgen. 
Kortom: dit lijkt méér dan 
multitasken! En dan zijn tóch 
de vrouwen weer beter, in ie-
der geval afgelopen woens-
dagavond. Kijkt u maar naar 
de uitslag. In de A-lijn neemt 
Carien Willemse Jaap mee op 
sleeptouw, in de B-lijn zien 
wij Ineke los en Marjan de 
Gilde bovenaan, in de C-lijn 
vieren Annie Bleeker en Ina 
Woerden hun feestje, Toos 
haalt de hoogste score van 

        Bridgenieuws de avond, in de D-lijn onder-
steund door Jaap in de E-lijn 
staat Riet fi er vooraan, gese-
condeerd door Evert. 
A-lijn: 1 Carien Willemse-
Jaap Willemse 60,42% 2 Har-
ry Twaalfhoven-Eric Mole-
naar 57,92% 3 Hans Wijte-
Paul Wijte 54,58%.
B-lijn: 1 Ineke Los-Marjan 
de Gilde 61,81% 2 Ria Bee-
rens-Riet Meyer 55,9% 3 
Riet Schafgans-Leo Tromp 
54,86%.
C-lijn: 1 Annie Bleeker-
Ina Woerden 56,25% 2 Au-
ke Hulshof-Gonny Hulshof 
55,21% 3 Wim Nugteren-Nel 
van Bergen 54,69%.
D-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 63,75% 2 Alijne Du-
mas-Han Dumas 60,63% 3 
Ans Andringa-Ria de Wildt 
55,21%.
E-lijn: 1 Riet Balster-Evert 
Rozemeijer 60,42% 2 Gré 
Krom-Ank Kager 56,25% 3 
Riet Jaape-Petra de Ruyter 
50,52%. (Paul Wijte)

Open dag korbal-
vereniging Stormvogels
Uitgeest - Aanstaande za-
terdag, 14 november, houdt 
korfbalvereniging Stormvo-
gels voor de tweede keer dit 
seizoen een open dag be-
stemd voor alle kinderen in 
het basisonderwijs. Voor al-
le leeftijdscategorieën wor-
den activiteiten uitgezet zo-
dat er spelenderwijs kennis 
kan worden gemaakt met de 
sport. Locatie voor dit evene-
ment is sport- en tenniscen-
trum Uitgeest, gevestigd aan 
de Zienlaan. Er zal om 10.00 

uur worden begonnen en 
de open dag eindigt rond de 
klok van 13.00. Aansluitend 
zal de intocht van Sinterklaas 
op groot scherm te zien zijn.
Mocht u geinteresseerd zijn 
om kennis te maken met 
deze sport maar de datum 
voegt niet, dan is er altijd nog 
de mogelijkheid om een aan-
tal keer vrijblijvend mee te 
trainen. Voor meer informa-
tie hierover kunt u terecht bij 
Stormvogels.Uitgeest@knkv.
nl.

Tafeltennisvereniging Uitgeest 
ontvangt donatie Schipholfonds

Uitgeest - De Tafeltennis-
vereniging Uitgeest heeft een 
aanvraag voor nieuwe ta-

fels bij het Schipholfonds in-
gediend. Het Schipholfonds 
heeft als doel fysiek bewe-

gen te stimuleren, zodanig 
dat er méér mensen ‘in be-
weging komen’ door een do-
natie van het fonds. De doel-
groep is zelfstandige ver-
enigingen, scholen, stichtin-
gen en andere organisaties 
binnen het werkgebied van 
het Schipholfonds. De aan-
vraag werd voor 4 in plaats 
van 8 tafels goedgekeurd en 
de cheque ter waarde van 
2967,60 werd aan de voor-
zitter Patrick Schuddeboom, 
secretaris Jelle van Werkho-
ven en wedstrijdsecretares-
se Eugenie Rasch uitgereikt. 
Kom in beweging, tafeltennis 
is voor alle leeftijden. Kom op 
maandag of donderdag om 
20:00 uur in de Wissel langs. 
Meer informatie op www.fa-
cebook.com/ttvuitgeest of 
www.ttvu.nl.

Uitgeest - Zondag trad 
Stormvogels aan tegen de 
Heemskerk Beverwijk Com-
binatie, dezelfde opponent 
als waartegen het veldsei-
zoen werd afgesloten.  Een 
kraker als opening van de 
zaalcompetitie. 
Stormvogels had nog wat 
recht te zetten na de laat-
ste onnodige nederlaag maar 
zag het thuisvoordeel te niet 
gaan, doordat noodgedwon-

gen moest worden uitgewe-
ken naar een sporthal in Lim-
men. 

Desalniettemin waren er de 
nodige supporters meege-
reisd en keken zij goedkeu-
rend toe hoe Eveline Noot-
ebos haar ploeg  al vroeg in 
de wedstrijd op voorsprong 
bracht.  De Uitgeesters wa-
ren dominant maar verzuim-
den meer afstand te nemen  

     Korfbalfl its
       Stormvogels

waardoor HBC in de 8e mi-
nuut langszij kon komen. 
Beide ploegen wisten vervol-
gens regelmatig tot scoren te 
komen en hielden elkaar lang 
in evenwicht. Met nog  5 mi-
nuten te gaan in de eerste 
helft was de stand 6-6. Routi-
nier Gerard Valkering maakte 
in die fase het verschil door 
twee treffers op rij te note-
ren en aanvoerder Sebasti-
aan van den Bosch bracht 
de marge zelfs op drie. In 
de slotfase moest Stormvo-
gels nog wel een tegentref-
fer incasseren, maar er kon 
worden gerust met 9-7 voor-
sprong.
Geduldig blijven luidde het 

credo. De nonchalance ach-
terwege laten en vooral niet 
overmoedig worden. “ Laat 
dat de les zijn die we uit de 
vorige wedstrijd hebben ge-
leerd” aldus trainer/coach 
Ton van Duijn. Valkering 
toonde nogmaals zijn klas-
se en ook Van den Bosch en 
Jeroen Kuijk waren trefzeker. 
Halverwege de tweede helft 
leidden onze dorpsgeno-
ten  met 13-9 en leek er geen 
vuiltje aan de lucht. Toch kon 
Stormvogels niet consolide-
ren en volgde er een ken-
tering in het scoreverloop. 
HBC kon, gesteund door 
de scheidsrechter die hen 
strafworpen toekende daar 

waar deze Stormvogels wer-
den onthouden, langszij ko-
men. Een mentale dreun die 
Stormvogels leek te moeten 
bekopen met een nederlaag. 
HBC  ging erop en erover en 
kwam op een 14-16 voor-
sprong. Op basis van wils-
kracht  en vechtlust wisten 
de Uitgeesters kort voor tijd 
door scores van Jord Betjes 
en Van den Bosch nog langs-
zij te komen en werd alsnog 
een punt gered. 

Na afl oop werd de wedstrijd 
ontsierd door agressie aan 
de kant van HBC en ontstond 
er het nodige tumult. Al met 
al een beladen derby.
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FC Uitgeest strijdt en wint verdiend
Uitgeest - In een wedstrijd 
waarin “net niet” dreigde be-
wees FC Uitgeest  tegen Alk-
maarsche Boys dat het, gelijk 
de slogan van de gemeen-
te Uitgeest,  een team “met 
karakter” is. Veel beter zijn, 
twee keer op voorsprong ko-
men en even zoveel keren 
weer worden ingehaald door 
de tegenstander, om vervol-
gens in de slotfase alsnog 
met 3-2 toe te slaan, vergde 
vandaag het uiterste van de 
thuisploeg. 

FC Uitgeest moest het doen 
zonder Tim uit den Boogaard. 
In  zijn plaats speelde Joost 
de Jong weer eens op zijn 
vertrouwde backplaats. FC 
Uitgeest vloog uit de start-
blokken.  Al na 37 secon-
den had de bal achter kee-
per Koeleman kunnen lig-
gen. Na slim aangeven van 
Lester Half kreeg Sven de 
Wit een enorme kans. Helaas 
stond zijn vizier toen nog niet 
op scherp. Een paar minuten 
later was het de geheel vrij-
staande Jorn Brouwer die al-
le tijd en ruimte had om de 
bal in te koppen. Ook hij wist 
het buitenkansje niet te ver-
zilveren.
FC Uitgeest was oppermach-
tig. De mooiste aanval volgde 
in de 28e minuut. Een snel-
le uitbraak bracht de bal bij 

Jorn Brouwer die een afge-
meten voorzet gaf aan de in-
komende Lester Half. Hij aar-
zelde geen moment en nam 
de bal in één keer op de be-
kende pantoffel. Helaas voor 
hem scheerde de bal net over 
de lat.
In de 38e minuut was het dan 
toch raak. Een slim steekbal-
letje van Lester Half kwam 
voor de voeten van Jorn 
Brouwer die slim wegdraai-
de om vervolgens onbereik-
baar voor keeper Koeleman 
de bal in de uiterste hoek te 
schieten. 1-0. Helaas moest 
dezelfde Jorn Brouwer van-
wege een knieblessure in 
de 43e minuut afhaken. FCU 
was zo vlak voor rust even 
van slag. Alkmaarsche Boys, 
dat  tot dan toe nog wei-
nig had laten zien profiteer-
de direct. Matig ingrijpen van 
Joost de Jong werd fraai af-
gestraft door verreweg de 
gevaarlijkste speler aan de 
kant van de gasten namelijk 
Brandsma . 1-1.
Zo moest FC Uitgeest na rust 
weer helemaal opnieuw be-
ginnen. Dat deed het met 
verve. In die fase  was het 
niet de vraag of FC Uitgeest 
ging scoren maar wanneer. 
Welnu, de 52e minuut. Via 
een kluts komt de bal bij, uit-
blinker vandaag, Sven de Wit. 
Deze aarzelt geen moment 

en schiet vanaf de rand zes-
tien kiezelhard in. 2-1. Een 
verdiende beloning voor een 
speler die tegen de ploeg van 
zijn oud-trainer Jurg Bosman 
model stond voor de absolu-
te wil om te winnen. Maar zo 
gemakkelijk ging winnen nu 
ook weer niet. Plotseling in 
63e minuut is daar het festi-
val der fouten in de Uitgees-
ter verdediging. Als een du-
veltje uit een doosje was 
hij daar ineens weer, spits 
Brandsma. Dank u wel, ik 
schiet wel goed. 2-2. Even lag 
machteloosheid op de loer bij 
groengeel maar onder impuls 
van de fel jagende Sven de 
Wit en de fanatiek spelende 
Sander van den Helder wordt 
een  slotoffensief ingezet. De 
beloning volgt in de 88e mi-
nuut. Een fraai ingesneden 
voorzet van Mike Olgers viel 
precies op het hoofd van on-
ze “Loerende Lester” die rus-
tig en beheerst inkopte. 3-2. 
Een zucht van opluchting bij 
FCU en begrijpelijke frustra-
tie bij coach Jurg Bosman 
over de late goal. Maar ook 
hij wist na afloop natuurlijk 
wel dat zijn oude club de ver-
diende winnaar was. Zo heeft 
FCU drie overwinningen op 
een rij en staat het daar waar 
het hoort te staan namelijk 
bij de top drie. (De Afvallen-
de Bal)

FC Uitgeest: Davidson, 
Putter, Vrouwe, van den 
Helder, de Jong, de Wit, Ol-
gers, Brouwer (43e Tonin), 
Half, Emiel Sinnige, Duijn 
(74e Thomas Sinnige)

In een wedstrijd die er om 
vroeg deed Sven de Wit 
waar hij goed in is. Bikke-
len, jagen, kilometers ma-
ken maar ook scoren. Een 
heerlijke speler die op zon-
dag zijn doordeweeks drie-
delig uit doet en in de-
ze wedstrijd met satanisch 
genoegen zijn oude trainer 
pijn deed. Zo hoort het in 
de sport. 

Bakkum en 
Krookspeler

Donderdag 12 November
FC Uitgeest 3-Koedijk 3 20:00

Zaterdag 14 November
Junioren:
Stormvogels B1-FC Uitgeest B1 12:00
WSV 30 B2-FC Uitgeest B2 14:30
DEM B8-FC Uitgeest B4 15:30
FC Uitgeest B5-Velsenoord B1 14:30
FC Uitgeest C1-Zwanenburg C1 12:30
Meervogels 31 C1-FC Uitgeest C2 12:15
Kolping Boys C5-FC Uitgeest C3 13:15
Kennemers C2-FC Uitgeest C4 12:00
FC Uitgeest C5-Castricum C5 13:00
FC Uitgeest C6-Velsen C3 14:30
FC Uitgeest C7-Assendelft C2 14:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB2-Koedijk MB2 13:00
FC Uitgeest MB3-Marken MB1 14:30
Waterloo MC1-FC Uitgeest MC1 14:30
FC Uitgeest MC2-Velsenoord MC1 13:00
FC Uitgeest MD1-Zeevogels MD1 11:30
FC Uitgeest ME1-SDZ ME1 10:15
FC Uitgeest ME2-Alcmaria V ME1 09:00
Pupillen:
AFC 34 D2-FC Uitgeest D1 10:30
FC Uitgeest D2-Meervogels 31 D1 13:00
ODIN 59 D3-FC Uitgeest D3 09:00
FC Uitgeest D4-Stormvogels D2 11:30
FC Uitgeest D5-Jong Holland D4 10:00
Sp. Krommenie D3-FC Uitgeest D6 08:30
FC Uitgeest D7-WSV 30 D4 09:00
Fortuna Wormerv. E1-FC Uitgeest E1 08:30
FC Uitgeest E2-Alcmaria Victrix E2 11:30
Zilvermeeuwen E1-FC Uitgeest E3 09:30
Vitesse 22 E2-FC Uitgeest E4 09:45
FC Uitgeest E5-Blauw Wit (W) E1 11:30
FC Uitgeest E6-SVA E4 11:30
FC Uitgeest E7-Castricum E5 11:30

Vitesse 22 E4-FC Uitgeest E8 09:45
Velsen E4-C Uitgeest E9 09:00
FC Uitgeest E10-Alliance 22 E6 09:00
Zandvoort E6-FC Uitgeest E11 08:45
FC Uitgeest E1-ADO ‘20 E7 09:00
Bloemendaal F1-FC Uitgeest F1 10:30
FC Uitgeest F2-Meervogels 31 F1 10:15
AFC 34 F4-FC Uitgeest F3 10:30
Velsenoord F2-FC Uitgeest F4 10:15
FC Uitgeest F5-
Sporting Krommenie F5 10:15
ADO ‘20 F8-FC Uitgeest F6 09:15
FC Uitgeest F7-DSS F8 10:15
IJmuiden F3-FC Uitgeest F8 09:00
FC Uitgeest MP1-FC Uitgeest MP2 09:00
FC Uitgeest MP1-FC Uitgeest MP2 09:00
Foresters de MP2-FC Uitgeest MP3 08:45
G-team:
Koedijk G2-FC Uitgeest G1 15:00

Zondag 15 November
Senioren:
Kolping Boys 1-FC Uitgeest 1 14:00
Hoofddorp s.v. 3-FC Uitgeest 2 11:00
Meervogels 31 2-FC Uitgeest 3 11:00
Velsen 5-FC Uitgeest 4 13:15
FC Uitgeest 5-Vrone 4  13:00
FC Uitgeest 6-VVS 46 4 13:30
FC Uitgeest 7-Vrone 5  10:30
FC Uitgeest 8-Haarlem-
Kennemerland 3 10:30
Limmen 6-FC Uitgeest 9 11:00
FC Uitgeest 10-GSV 2 13:00
ADO ‘20 12-FC Uitgeest 11 10:00
FC Uitgeest 12-Zilvermeeuwen 4 10:30
Vogelenzang 4-FC Uitgeest 13  11:30
Junioren:
JVC A1-FC Uitgeest A1 12:00
Jong Holland A1-FC Uitgeest A2 12:45Koploper FCU Vrouwen 1 

maakt status waar
Uitgeest - Doordat FC Uit-
geest Vrouwen 1 de simpele 
dingen goed deed had West-
zaan Vrouwen 1 niet veel in 
te brengen. Met de terugge-
keerde Floor Glorie in de ver-
dediging ging FC Uitgeest 
voortvarend van start. Lotte 
Smit sneed regelmatig naar 
binnen na een steekpass en 
liet haar directe tegenstander 
achter zich. Uitgeest creëer-
de de eerste 20 minuten legio 
kansen maar het duurde tot 
de 21e minuut voordat de 1-0 
op het scorebord stond. Cen-
trale middenvelder Roxan-
ne Kortekaas haalde van 20 
meter vol uit en de uitsteken-
de Westzaanse goalie zag de 
bal stijf in de kruising ploffen. 
In de 33e minuut schoof Bo 
Smit de bal rustig langs de 
keeper. 2 minuten later werd 
het verzet van Westzaan defi-
nitief gebroken, Sophie Wals-
mit was zeer alert bij een 
slechte spelhervatting van 
Westzaan en stelde Danielle 
Kortekaas in staat om de 3-0 
binnen te schieten. Onzorg-

vuldig ingrijpen betekende 
een 3-1 ruststand.
De tweede helft trok FC Uit-
geest voortvarend ten strij-
de, binnen 10 minuten scoor-
de Danielle Kortekaas nog 2 
keer. Roxanne Kortekaas gaf 
vervolgens 2 prima voorzet-
ten op Bo Smit, de behendige 
centrumspits twijfelde geen 
moment en schoot 2 keer 
goed binnen. Sophie Wals-
mit zorgde met een bekeken 
lob vlak voor tijd de 8-1 eind-
stand. 
Onder moeilijke omstandig-
heden heeft Roxanne Korte-
kaas een prima wedstrijd ge-
speeld en verdient daarmee 
de titel woman of the Match.

Uitgeest - Team 1 had 
Spaarne 3 over de vloer. Mar-
tin van Veen had een moeilij-
ke eerste partij en moest zich 
uiteindelijk geslagen geven. 
Zijn tweede match was de 
meest spannende partij van 
de week, na de 4e game su-
perieur met 11-4 te hebben 
gewonnen moest nog de be-
slissende 5e gespeeld wor-
den. De spelers gingen gelijk 
op en bij een stand van 4-5 
werd Martin ver in de uithoek 
gedreven en bij het naar be-
neden halen van zijn batje 
voor de volgende slag raak-
te hij de speelveldomranding 
en brak het. Met zijn oud ver-
vangend batje was het lastig 
om goed in het spel te blij-
ven en ging de set met 9-11 
verloren. Zijn laatste partij 
was erg wisselvallig en ging 
ook in vijven verloren. Henk 
Spoelstra had twee makke-
lijke partijen en de derde en 

laatste ging in vijven verlo-
ren. Victor Tchernov behaal-
de twee keer winst. De dub-
bel werd met gemak door 
Henk en Martin gewonnen. 
Einduitslag 5-5, zij maken 
grote kans om op de eerste 
plek te eindigen.
Team 2 was op bezoek in Uit-
hoorn bij VDO 3. Uitgeest 
begon zwak en kwam ge-
lijk twee punten achter, maar 
toen werd het een punten-
festijn, 7 op rij, alleen de laat-
ste partij ging verloren. Re-
né van Buren won al zijn 
drie partijen met zijn gewel-
dige spel. Patrick Rasch won 
er 2 met mooie openingen 
en snel spel. Jelle van Werk-
hoven won er 1 en de dub-
bel samen met Patrick vooral 
door goed te bewegen.
Team 3 verloor met 8-2 van 
Tazano 96. Team 4 moest ook 
zijn meerdere erkennen in De 
Volewijckers 4. 

     Tafeltennisnieuws



Martin Leek exposeert 
bij Boekhandel Schuyt

Uitgeest - In de maanden 
november en december ex-
poseert Martin Leek uit Uit-
geest bij Boekhandel Schuyt. 
Martin is op de kunstacade-
mie in Amsterdam afgestu-
deerd. Als etaleur bij grote 
modezaken kon hij zijn crea-
tiviteit wel kwijt, maar na z’n 
pensioen heeft hij toch weer 

de penselen opgepakt en is 
aan zijn grote liefde begon-
nen.

Zijn werken, veelal aquarel-
len, tonen bloemen en stil-
levens, maar ook naakten en 
enigszins mystieke onder-
werpen. Een aantal schilde-
rijen is ook te koop. 

Theo den Haan bij 
Vrouwen van Nu

Uitgeest - Theo den Haan 
heeft voor zijn pensioen ge-
werkt als adviseur in de land-
bouw. Akersloot,  Uitgeest 
Noord en Noord Kennemer-
land behoorden bij zijn werk-
gebied. Hij is een goede ver-
teller en zal op een bijeen-
komst van Vrouwen van Nu 
op 19 november in De Zwaan 
aan de hand van dia’s onze 

omgeving laten zien. Na de 
pauze neemt hij de toehoor-
ders mee naar de tegenwoor-
dig zo bijzondere relatie tus-
sen mens en dier. aanvang 
20.00 uur, de zaal is open om 
19.30 uur. Geen lid van de 
Vrouwen van Nu maar wel 
nieuwsgierig? Entree, koffie 
of thee tezamen is maar 5 eu-
ro voor een gezellige avond.

Candle Light Avond in 
café de Bonte Vivant

Uitgeest - Op vrijdagavond 
20 maart viel de stroom uit in 
Uitgeest. Ook in café de Bon-
te Vivant aan de Middelweg 
zaten de stamgasten plots 
in het donker. Geheel spon-
taan werden er kaarsjes aan-
gestoken en zaklampjes aan-
gedaan. Een hele gezelli-
ge en intieme sfeer ontstond 
en zo kwam men op het idee 
om een heuse Candle Light 
Avond te gaan houden.
Zaterdag 14 november is het 
zover. De Bonte Vivant zal ge-
zellig verlicht zijn door kaars-

jes en kleine lichtjes. Tevens 
is er live sfeermuziek. 
Tijdens deze sfeervolle uren 
is er ook een prijs te win-
nen. Namelijk voor degene 
die het mooiste gedicht weet 
te vertellen tijdens het Cand-
le Lightlied van Jan van Veen. 
Maar ook voor degene die in 
het donker de hoogste score 
behaalt tijdens het spel Ezel-
tje Prik. Onder leiding van 
spelleider André Post kun je 
laten zien dat je ondanks de 
duisternis een scherpprikker 
bent. Aanvang: 21.00.

Uitgeest - Dinsdag 17 no-
vember zal een ex-dakloze 
bij de KVB (Katholieke Vrou-
wen Bond) een avond verzor-
gen. Hij zal vertellen hoe hij 
van een succesvol zakenman 
dakloos is geworden. En hoe 
hij door middel van de ver-
koop van Straatjournaals zich 
heeft teruggevochten naar 
huis, haard en maatschappij. 
De bijeenkomst begint om 
20.00 uur en wordt gehouden 
in Dorpshuis De Zwaan.

(Ex) dakloze 
bij de KVB

Uitgeest - Op woensdag 4 
november omstreeks 11.00 
uur viel een 10-jarig meis-
je van een klimrek op het 
schoolplein aan De Hoop in 
Uitgeest. Ze viel dusdanig 
ongelukkig, dat er een am-
bulance aan te pas moest ko-
men om haar voor nader on-
derzoek over te brengen naar 
het ziekenhuis. Het meisje 
klaagde over pijn in haar rug, 
nek en hoofd.

Meisje (10) valt 
van klimrek

Heeft u zorg 
nodig . . .

. . . we staan
voor u klaar.

Meer informatie? Bel 088 – 995 80 00. Of kijk op www.vivazorggroep.nl

Wij blijven hulp bij huishouden 2 bieden in Uitgeest!

Ook vanaf 1 januari 2016 staan wij voor u klaar. 

Wilt u ook uw hulp bij huishouden 2 van ViVa! Zorggroep ontvangen? 

Neem contact op met uw gemeente. 

ViVa! Zorggroep biedt verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden in kleine wijkteams, 
afgestemd op uw behoeften.
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Burgemeester bezoekt 
gouden echtpaar Buur 

Het gouden echtpaar Buur met burgemeester Wendy Verkleij onder de 
ereboog (foto: gemeente Uitgeest). 

Maandag 9 november 2015 was het vijftig jaar geleden dat  
W.P. Buur en C.G.C. Admiraal in het huwelijksbootje stapten.  
Op hun gouden huwelijksdag kwam burgemeester Wendy  
Verkleij hen verrassen met een feestboeket.

De Uitgeester Wim Buur (78) en de Limmense Nel Buur-Admiraal (73) leerden el-
kaar kennen in de drumband waarin ze beiden speelden. Na zesenhalf jaar ver-
kering kon er eindelijk worden getrouwd. De jonggehuwden trokken in bij de 
ouders van de bruidegom, in  zijn geboortehuis aan de Bergstraat. Daar bestier-
den zij tot hun pensionering een winkel in zuivel (en later ook fruit, sokken en 
nylons).
Het echtpaar Buur-Admiraal kreeg twee zoons en een dochter, die hun samen 
vier kleinzoons en vier kleindochters schonken. Die wonen allemaal dicht in de 
buurt en hebben daarmee een groot aandeel in het levensplezier van het gouden 
echtpaar. De gouden bruiloft is met familie en vrienden gevierd in een Uitgees-
ter uitspanning, compleet met buffet en voetjes van de vloer.

Ruim 300 Burgernetters 
in Uitgeest erbij
De huis-aan-huisactie afgelopen oktober voor het werven van 
nieuwe deelnemers aan Burgernet in Uitgeest is zeer succesvol 
verlopen.

Er valt een flinke aanwas te noteren van 1217 deelnemers op 1 oktober 2015 
naar 1530 Burgernetters op 1 november 2015. Met ruim 300 nieuwe deelne-
mers steeg het deelnemerspercentage van 9,2% naar 11,6 %. In Noord-Holland 
is alleen in de gemeenten Bergen en Stedebroec de dekking van Burgernet nog 
iets hoger.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie, 
met als doel de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij 
wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewer-
kers van bedrijven. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een 
melding van bijvoorbeeld een inbraak, beroving of een vermist kind, een Burger-
netactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.

Voor meer informatie: www.burgernet.nl

Basisregistratie Personen: 
geheimhouding et cetera
 
In de Basisregistratie Personen (BRP, de officiële naam voor de Nederland-
se bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van ieder-
een die in een gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgege-
vens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk, nationaliteit, ou-
ders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan 
overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zo-
als pensioenfondsen. Tenminste voor zover noodzakelijk voor de uitvoering 
van wettelijke taken. Welke informatie aan deze instanties mag worden ver-
strekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De genoemde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt 
u niet voorkomen omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele geval-
len kunnen echter ook andere instanties verzoeken om te mogen beschikken 
over uw gegevens in de BRP. Dit zijn de zogeheten verplichte derden (zoals 
een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wilt uitbrengen) en de overi-
ge derden (sportverenigingen, particulieren). Voor deze verstrekkingen kunt 
u aan de gemeente met een speciaal formulier om geheimhouding van uw 
gegevens verzoeken op grond van artikel 2.59 van de Wet BRP.

U kunt bij de gemeente overigens ook opvragen aan wie het afgelopen jaar 
over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP. Dit heet inzagerecht. Twijfelt u of 
uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn? Neem dan contact op met de ge-
meente Uitgeest via telefoonnummer 140251 of via gemeentebestuur@uit-
geest.nl

Trouwen in Uitgeest kan overal!
Steeds meer bruidsparen hebben behoefte aan een trouwlocatie naar eigen 
keuze. Om die reden hebben burgemeester en wethouders van Uitgeest per 
1 november 2015 een nieuw Reglement Burgerlijke Stand vastgesteld. De 
belangrijkste wijziging is dat voortaan elke locatie in de gemeente Uitgeest 
als trouwlocatie kan worden aangewezen. U kunt dus voortaan zelf de loca-
tie kiezen in Uitgeest waar u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap 
wilt aangaan.
Verdere informatie en nadere voorwaarden zijn te vinden op www.uitgeest.nl

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document 
in de regel één week na aanvraag afhalen op het gemeentehuis. De ge-
meente verzoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan die 
week te wachten met afhalen. Zo wordt voorkomen dat de gemeente 
aanvragers twee keer een herinneringsbrief moet sturen. Als een rijbe-
wijs, paspoort of id-kaart na drie maanden nog niet is afgehaald moet 
het document worden vernietigd. Het moet daarna opnieuw worden 
aangevraagd en er zijn opnieuw kosten verschuldigd.
Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt komen 
halen? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 14 
0251.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Maaike Maria Anna van Lint, dochter van C.P.J. van Lint en 
M. de Waard
Helen Mooij,  dochter van D.N. Mooij en E. Schoen
Cesare Boudewijn Nathanaël Lucas Löwenthal, zoon van 
B.A.J.B. Löwenthal en I.J.K. Lautenbach

OVERLEDEN
dhr. P.C. Komen, e/v M.E. Smit, 89 jaar (op 29-08-2015) 
mw. A. Meijer, w/v A. van Hoolwerff, 86 jaar

GEHUWD
K. Agg en A. Molenaar

Ophaaldata gft-afval
In week 47 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 16 november. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 18 november.
De Koog:  donderdag 19 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 20 november. 
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