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Eis tegen verdachte overval 
op Theo Kaandorp tien jaar 
Uitgeest - Tegen de 31-jari-
ge verdachte van de overval op 
Theo Kaandorp is tien jaar ge-
vangenisstraf geëist. De man 
wordt verdacht van poging tot 
moord op Theo Kaandorp en po-
ging tot doodslag op de oudste 
zoon. De overval vond plaats op 

20 maart 2006 in de woning van 
het gezin. De verdachte is aan-
gehouden dankzij dna-onder-
zoek. De oudste zoon herkende 
de man bovendien van een fo-
to. De advocaat van de verdach-
te eist vrijspraak. De uitspraak is 
op woensdag 26 november.

Vier cabarettalenten 
bij Zwaan Cultureel
Uitgeest - De Zwaan Cultureel 
brengt een bijzondere avond 
cabaret: op vrijdag 28 novem-
ber spelen vier nieuwe aanstor-
mende cabarettalenten elk een 
voorstelling van ongeveer 25 mi-
nuten. Uitgeest krijgt een unie-
ke kans op één avond kennis te 
maken met Jasper van Kuijk, Er-
ris van Ginkel, Anne Jan Toon-
stra en de groep Poolvogel. Deze 
groep bestaat uit drie heren.
Samen treden zij op in De Caba-
retpoel, een nieuw initiatief voor 

aanstormend cabarettalent om 
zich aan het publiek te presen-
teren. Het is een reizend caba-
retfestival, maar zonder compe-
titie-element. 
Toegangskaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt aan de Middel-
weg in Uitgeest. De toegangs-
prijs is 10,- euro. De Vrienden 
van De Zwaan Cultureel kunnen 
één toegangskaart kopen voor 
7,50 euro. Op de foto Anne Jan 
Toonstra. 

Politie heeft handen vol 
aan het uitgaanspubliek
Uitgeest - De politie heeft het 
afgelopen weekend een aan-
tal jongeren aangehouden 
nabij een uitgaansgelegen-
heid op de Westerwerf.

Zaterdag rond 2.15 uur werd een 
18-jarige Amsterdammer aan-
gehouden nadat hij de diverse 
scheldwoorden had geroepen 
tegen politiemensen. Tijdens zijn 
aanhouding probeerde de Am-
sterdammer een vlindermes weg 
te moffelen, maar dat werd ge-
zien door een getuige. Het mes 
werd in beslag genomen en de 
Amsterdammer werd overge-
bracht naar het politiebureau 
en ingesloten voor nader onder-
zoek. 
Ook een 16-jarige jongeman uit 
Heerhugowaard werd door de 
politie op de Westerwerf aan-
gehouden, nadat hij zowel be-
veiligingspersoneel van een uit-
gaansgelegenheid als de poli-
tie had beledigd. De jongen ver-
zette zich tegen zijn aanhouding 
en werd vervolgens geboeid. De 

vriendin van de jongen probeer-
de tevergeefs de aanhouding te 
belemmeren door een politie-
man op zijn rug te slaan. Een 16-
jarige jongen uit Beverwijk werd 
zondag rond 2.50 uur aangehou-
den omdat hij niet voldeed aan 
een vordering. Hij werd overge-
bracht naar het politiebureau en 
zijn moeder werd in kennis ge-
steld. Rond 3.45 uur werd hij 
door zijn familie opgehaald. 
Een 26-jarige man uit Schermer 
werd op de Westerwerf aange-
houden nadat hij twee uur lang 
in beschonken toestand de por-
tiers had lastig gevallen. De man 
mocht niet naar binnen omdat 
hij ernstig onder invloed van al-
cohol verkeerde. Door de politie 
werd hij van de Westerwerf ver-
wijderd met de waarschuwing 
dat als hij weer terug zou komen, 
dat hij zou worden aangehou-
den. De man stond na enkele mi-
nuten weer voor de ingang, waar 
hem verzocht werd om weg te 
gaan. Hij weigerde en werd aan-
gehouden.

Controle fiets-
verlichting 
Uitgeest - Tijdens een fietsver-
lichtingscontrole op vrijdagavond 
bij de Zientunnel werden 38 fiet-
sers bekeurd omdat zij geen ver-
lichting voerden. Ook een brom-
fietser en snorfietser zonder ver-
lichting kregen een boete. Meer 
dan 400 fietsers en bromfietsers 
passeerden deze verlichtings-
controle.

Uitgeest - Zaterdag staat To-
ny Cha Cha achter de draaitafels 
van Club Planet. Zijn Nederland-
se fans zullen zich hem herinne-
ren van de Madhouse avonden 
in de Amsterdamse iT. En hoe 
ziet een Tony Cha Cha clubnacht 
er dan uit? “Gevuld met para-
doxen”, zegt hij. “Chic en warm, 
en ook donker en underground. 
Maar classy blijft het altijd.” 
Het feest is voor publiek van 18 
jaar en ouder. 

Tony Cha Cha... 
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4

Roomcholade letteRs
‘t lekkeRste cadeau van castRicum

8,50 per stuk

8,25 per 2 stuks

7,95 vanaf 3 of meer

In de winkel staan demo’s van sint (en kerst) 
pakketten. Komt u gerust even kijken!
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 22 november 18.30 uur: 
Woord- en communiedienst 
m.m.v. dameskoor Bethlehem. 
Voorganger pastor B. Schipper.
Zo. 23 november 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger kapelaan Ka-
leab.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 22 november 19.00 uur: 
Woord- en communiedienst met 
samenzang. Voorganger kape-
laan Kaleab.
Zo. 23 november 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 23 november Dorpskerk 
10.00 uur: Ds. M. Beitler. Laat-
ste zondag van het kerkelijk jaar.  
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105 m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel m.m.v. liturgiekoor.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 23 november 10.00 uur: Arjan 
van Doorn uit Heemskerk. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-

opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 23 november 10.00 uur: Ds. 
Angelique Rijlaarsdam.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 23 november 10.00 uur: Ds. 
Koelee.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 22 november 19.00 uur: 
Woord- en communiejeugdvie-
ring met jeugdkoor. Voorganger 
pastor J. Olling.
Zo. 23 november 10.00 uur: Eu-
charistieviering met gemengd 
koor. Voorgangers pastores J. 
Olling en J. Veldt. Cecilia-feest.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 22 november 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 23 november 10.00 uur: 
Communieviering m.m.v. koor 
Intermezzo. Voorganger pastor 
H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 21 november 19.00 uur: 
Woord- en communieviering in 
Geesterheem.
Za. 22 november 19.00 uur: He-
dendaagseviering.
Zo. 23 november 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
gemengd.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
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Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze uit-
gave is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

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

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

Einde Bloembakkenweg
Castricum -  De beeldbepalende bloembakken op de Soomerwegh 
in Castricum zijn vorige week verwijderd. Het onderliggende asfalt gaat 
plaats maken voor grasbetontegels. Jarenlang deden de bloembakken 
dienst om de Soomerwegh tweebaans te houden. De bijnaam ‘Bloem-
bakkenweg’ behoort nu tot het verleden. 

Zesde editie Limmer Taaltest 
nu ook met teams gespeeld
Limmen - Dit jaar al weer de 
zesde editie van De Limmer 
taaltest. De ultieme, speelse 
uitdaging voor de liefhebbers 
van onze moedertaal. De test 
doet een beroep op kennis, 
vernuft, taalgevoel en crea-
tiviteit op het gebied van het 
nederlands.

De test bestaat uit vier onderde-
len. Allereerst moeten de deel-
nemers een goed Nederlands 
woord vinden voor een aantal 
regelmatig voorkomende moei-
lijke woorden. Vervolgens wordt 
de kennis van spreekwoorden en 
gezegden getoetst aan de hand 
van zinnen die elk zijn samen-
gesteld uit gedeelten van twee 
spreekwoorden of gezegden 
die moeten worden achterhaald 
Het derde onderdeel bestaat uit 
een aantal zinnen waarvan moet 
worden vastgesteld of ze goed 
of fout zijn. Tenslotte wordt het 
vernuft en de creativiteit van de 
kandidaten op de proef gesteld 
bij het oplossen van cryptische 

omschrijvingen. In de opgaven 
zelf zitten wat hulpmiddelen om 
tot de oplossing te komen.
De winnaars worden beloond 
met een prijs en de beste ont-
vangt bovendien een wisselbo-
kaal.

Nieuw dit jaar is de mogelijk-
heid om per team deel te nemen. 
Zo’n team bestaat uit drie of vier 
personen die individueel aan de 
test meedoen waarna het resul-
taat gemiddeld wordt. Het beste 
team ontvangt een wisselbeker .
Deelnemers kunnen zich aan-
melden bij Henk Brandsma, tele-
foon 072-5052052 of per e-mail 
tibra@quicknet.nl. Zij dienen ui-
terlijk om 19.45 uur aanwezig te 
zijn. Het inschrijfgeld bedraagt 
6,00 euro per persoon. 

De test vindt plaats op maandag 
8 december in Cultureel Centrum 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 
te Limmen. De Limmer Taaltest 
2008 is ontworpen en ontwik-
keld door Henk Brandsma. 



kies voor smaak bij De Natuurwinkel
’Ga op avontuur met 
vergeten groenten’ 
Castricum - In het begrip vergeten 
groenten zit meestal een tegenstrijdig-
heid. Ze zijn er kennelijk nog wel in de 
herinnering. En zolang een aantal men-
sen deze groenten nog steeds of juist 
weer verbouwen, zijn ze ook niet echt 
vergeten. Eigenlijk wordt met vergeten 
groenten, die typen groenten, kruiden 
en fruit bedoeld die ooit voor veel men-
sen uit Nederland deel uitmaakten van 
hun dagelijkse voeding maar nu niet 
of nauwelijks meer. Zoals postelein of 
pastinaak, maar ook rassen als Opper-
doezen aardappels en sterappeltjes.

Niets verdwijnt zomaar en zonder re-
den. Zo heeft de ontwikkeling van de 
smaak niet stilgestaan. Bijvoorbeeld 
Brave Hendrik met ruw blad en dik-
ke nerven, een voorloper van de hui-
dige spinazie, werd toch minder lek-
ker gevonden. Soms zijn groenten om 
andere reden verdwenen vanwege de 
smaak en het ‘mondgevoel’. Houdbaar-
heid bijvoorbeeld. Of een gewas kost-
te te veel bereidingstijd zoals de klei-
ne bobbelige aardappel. Ook verdwe-
nen er groentesoorten omdat de op-
brengst achterbleef bij die van ande-
re groenten.

Veranderingen
Waarom dan nu toch terug naar die 
vergeten gewassen? Sommige van die 
groenten, kruiden en fruitsoorten blij-
ken gewoon erg lekker te zijn. Andere 
zien er leuk uit of ze hebben een apar-
te, fijne geur. Puur dus. Ze passen kort-
om in een langzaam veranderende be-
langstelling voor voeding. Want in ‘ge-
wone’  gewassen is een kentering in 
de smaak waarneembaar. In de vorige 
eeuw zorgden veredelaars er bijvoor-
beeld voor dat de paprika en de tomaat 
zoeter gingen smaken. Nu, met de op-

levende belangstelling voor kwaliteit 
en ‘slow food’-beweging neemt juist 
de vraag naar verscheidenheid aan 
smaak toe. Daar spelen veredelaars op 
in door tomaten lekkerder en paprika’s 
weer pittiger te maken.

Ecosystemen
Een andere reden dat er meer aan-
dacht komt voor de vergeten groen-
ten is de verschraling van gewassen. 
Wereldwijd worden er volgens de cij-
fers van de Wereld Voedsel en Land-
bouw Organisatie FAO nog maar hon-
derdvijftig gewassen op enigszins gro-
te schaal geteeld. Als er meer rassen 
geteeld worden, betekent het meer va-
riatie op het bord. Ook wordt het (land-
bouw) ecosysteem versterkt waardoor 
ziekten, plagen en dus epidemieën 
minder kans krijgen.
Vergeten groenten zoals: aardperen, 
pastinaken, groenlof, wortelpeterse-
lie en schorseneren zijn, met recep-
ten, verkrijgbaar bij De Natuurwinkel, 
Torenstraat 34, Castricum, tel. 0251-
654916.

Recept: Gestoofde pastinaak
500 gram pastinaak
100 gram champignons
50 gram boter
1 teen knoflook
zout
peper

Schil de pastinaak en kook ze beetgaar 
in water met iets zout. Snij ze in plak-
jes. Fruit de champignons in de bo-
ter samen met de geperste knoflook. 
Voeg daarna de pastinaak toe en bak 
die even mee onder voortdurend om-
scheppen. Op smaak brengen met pe-
per en zout. Serveren bijvoorbeeld bij 
gestoofde vis.

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober organiseert De Natuurwinkel Castricum de ‘pluk-je-voordeel-dagen’. Tijdens 

deze voordeeldagen kunt u zelf tien pluk-je-voordeel-stickers plakken op uw favoriete biologische producten.

Uw voordeel kan oplopen tot wel 20% extra kassakorting. Het hele assortiment (met uitzondering van 

cadeau bonnen en boeken) komt voor een pluk-je-voordeel-sticker in aanmerking, ook de al reeds afgeprijsde 

producten. Haal het stickerboekje op bij De Natuurwinkel Castricum of houd uw brievenbus in de gaten.

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op: www.denatuurwinkel.com
De Natuurwinkel | Torenstraat 34 | 1901 EE Castricum   |   0251 - 65 49 16

 Plak de stickers en 
pluk het voordeel

10%20%15%10%20%15%10%20%15%10%

%

Krijtstreep pantalon 3/4 van 54,95  voor 39,95
T-shirt van 44,95     voor 29,95
Blouse van 39,95     voor 24,95

Dorpsstraat 23, 1901 EH Castricum
0251-656429

Be More Fashion; trendy en 
betaalbaar voor maatje meer
Castricum - Ze heeft al naam ge-
maakt in de gehele regio; Anita Ta-
tes die een half jaar geleden de deur 
opende van Be More Fashion. Sinds 
die opening hoeven meisjes en vrou-
wen met een maatje meer niet lan-
ger stad en land af om goed gekleed 
voor de dag te komen. Trendy shirtjes 
in de modekleuren, grappige blouses, 
sportieve broeken, stijlvolle jurken; Be 
More Fashion heeft het allemaal. En 
het is ook nog eens heel betaalbaar! 
Bij Be More Fashion wordt mode ver-
kocht van maat 42 tot en met maat 56. 
Anita: “Het merk waar ik mij in gespe-
cialiseerd heb is het Deense Zizzi met 
feestelijke, modieuze en eigentijdse 
kleding. De kleding van Be More Fa-
shion is goed te combineren.” En dat 
volgens Anita veel te weinig gedaan. 
“Natuurlijk sta ik klaar om te advi-
seren, als dat op prijs wordt gesteld. 
Maar soms verrast een klant mij weer 
als er een combinatie wordt gemaakt 
waar ikzelf niet snel op zou komen.” 
Met een interesse in kleding en het di-
ploma van de modevakschool op zak, 
besloot Anita ondernemer te worden. 
“Zelf heb ik ook een grote maat, dus 
ik wist al hoe moeilijk het dan kan zijn 
om leuk voor de dag te komen. Be-
taalbare mode vind je bij een paar 
grote winkelketens, maar die hebben 
het vaak net niet. Echte mooie kleding 
vind je alleen in de duurdere speci-
aalzaken. Die twee werelden heb ik 
nu samengebracht.” 
De vrouwelijke feestkleding voor de 
decembermaand laat chique jurken 
zien, maar ook bijvoorbeeld topjes die 
weer over een shirt gedragen kunnen 
worden. “Zwart en antraciet kunnen 
worden gecombineerd met paarstin-
ten of okergeel. Maar er zijn ook blou-

ses met een motief die prachtig af-
kleden. Voor de doordeweekse dagen 
heb ik een collectie spijkerbroeken 
in huis die weer goed gecombineerd 
kunnen worden met een shirt en col-
bertje of eigentijds vest.”
Be More Fashion is met smaak inge-
richt. En omdat de kleding op  over-
zichtelijke wijze wordt gepresenteerd 
is het prettig rondkijken. Dat doen on-
dertussen een moeder met haar op-
groeiende dochter die beiden een 
maatje meer hebben. “Wij komen niet 
uit de buurt, maar zijn hier toch wel 
eens per maand te vinden. Want bij 
Be More Fashion slagen wij altijd!” Be 
More Fashion is geopend van dins-
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot 
17.30 uur. Het is ook mogelijk buiten 
deze tijden op afspraak langs te ko-
men. Be More Fashion is te vinden op 
de Dorpsstraat 23 in Castricum. Bel 
voor meer informatie: 0251-656429. 
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Gastspreker en koor bij viering
Uitgeest - ‘Heb jij het licht ge-
zien?’; dat is het thema van de 
hedendaagse viering op zater-
dag 22 november om 19.00 uur 
in de katholieke kerk in Uitgeest. 
In deze viering is drs. Ko Schuur-
mans gastspreker. Schuurmans 
is, behalve pastor, tevens direc-

teur en liturgist van het dioce-
saan pastoraal centrum van het 
bisdom Haarlem. 
Hij heeft al vele boeken op zijn 
naam staan. . Hij geeft aan dat 
de woorden van de Schrift niet 
alleen woorden zijn om te ho-
ren, maar bovenal woorden om 

Sint bij Kindervreugd
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
is Sint Nicolaas in Uitgeest aan-
gekomen. Samen met zijn Pie-
ten komt hij zaterdag 22 novem-
ber om 10.00 uur naar het club-
gebouw van Kindervreugd aan 
de Middelweg 108-110. Om alle 
kinderen de gelegenheid te ge-

ven bij dit feest aanwezig te zijn, 
is het nog mogelijk om zich aan 
te melden. Dit kan door contact 
op te nemen met Wilma Roden-
burg op tel. 0251-314687. Kijk 
voor meer informatie op www.
speeltuinuitgeest.nl of mail naar 
speeltuinuitgeest@hotmail.com. 

Open Podium in De Zwaan
Uitgeest - Op 29 november or-
ganiseert De Zwaan Cultureel  
een Open Podium voor muzikan-
ten die het leuk vinden om mu-
ziek te maken en voor publiek te 
spelen. Geen keiharde hardrock, 

electrische gitaren of disco, maar 
unplugged. Wie ook zin heeft op 
te treden kan zich aanmelden op 
openpodiumdezwaan@gmail.
com. De zaal gaat open om 20.15 
uur, de toegang is gratis.

Op zoek naar topmodel 
met Idol-finalist Dewi
Uitgeest - Zaterdag 22 novem-
ber gaan professionele scouts 
in Bobs op zoek naar Bobs Next 
Top Model. Jongens en meiden 
die een modellencarrière ambië-
ren kunnen gespot worden voor 
een foto-opname. De winnaar 
of winnares gaat naar de stu-
dio van voor1dagmodel.nl. Idols-
finaliste Dewi is die avond ook 
aanwezig bij de zoektocht en zal 
een optreden verzorgen waar de 
vonken vanaf spatten. Afgelo-
pen seizoen speelde Dewi een 
rol in de musical Hair, bracht 
een nieuw album uit en komt 
met een kersverse theatertour 
opvolgend aan het album. De-
wi, die iedereen kent als fleuri-
ge puber uit de populaire talen-
tenjacht Idols, is uitgegroeid tot 

te doen, woord-daden, woor-
den om te worden. Hij noemt zijn 
zoektocht een pelgrimstocht die, 
zoals iedere pelgrimstocht, nooit 
eindigt. Het koor Aquarius uit 
Akersloot verzorgt samen met 
hun jeugdkoor de muziek deze 
avond. 

Helende reis
Uitgeest - Er is een gratis intro-
ductieochtend over de Helende 
Reis op zaterdag 22 november 
van 10.00 tot 12.00 uur op As-
sum 23 in Uitgeest. Heleen van 
Essen vertelt: “Loslaten is: vrij 
zijn van oordelen. Een Helende 
Reis kan je helpen bij het losla-
ten.” Reserveren kan bij Heleen: 
06-50833787.  
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Sint en piet vergeten u niet.....!!
Ze hebben het allebei razend druk, dus u mag ze best een 
handje helpen.....niet moeilijk met dit heerlijke assortiment!

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

gevulde koeken pieten taartje
‘n traktatie ! **5-6 pers.** van  7,95 voor € 6, 95 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

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

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

een inspirerende artiest met één 
van de meest bijzondere stem-
men van ons land. 
De deuren van Bobs gaan om 
23.00 uur open en de entree is 
10,- euro. 

Waterjuffer in zonnetje gezet
Uitgeest - FC Uitgeest organi-
seerde in augustus een groot 
voetbaltoernooi voor de jeugd 
met een loterij die werd geor-
ganiseerd door de kinderen van 
KGVT De Waterjuffer. Het totaal-
bedrag was 1.442.55 euro. Het 
bestuur van FC Uitgeest vult dit  
nog eens aan tot een nog onbe-
kend bedrag. En het is allemaal 
voor De Waterjuffer! Twaalf For-
tis medewerkers van het filiaal in 
Haarlem wilden ook graag wat 
doen voor de kinderen. In een 
overleg bedachten de kinderen 
dat zij samen met de medewer-
kers aan de tuin wilden werken. 

Dit gebeurde op zaterdag 15 no-
vember. Het benodigde materi-
aal is gefinancierd met de op-
brengst van de loterij en deels 
door de Fortis Foundation. Fortis 
kon de kinderen ook nog eens 
verrassen door bovenop de 700 
euro die ze al hadden geschon-
ken, een bedrag van maar liefst 
1350 euro voor een trampoline te 
schenken. Technisch medewer-
ker Hans Grippeling en tuinman 
Weel waren van de partij voor de 
nodige tips, ondersteund door 
een hovenier van mandenmake-
rij De Mythe. De kinderen van De 
Waterjuffer zijn heel blij. 
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kerst- en sfeershow bij nuyens
Voel de sfeer in onze doorlopende kerstshow...!!
Grootser...sfeervoller...en gezelliger...
• Exclusieve kerstfiguren
• Herfst- en kerstkransen
• Kaarsen

Vele aanbiedinGen:
- Herfstkransen v.a.        5,75
- Verlichte piramide in 
  verschillende kleuren slechts 14,95
- Witte sneeuwfiguren
  ijsberen, uilen, sneeuwpoppen v.a.1,25
Wees er snel bij want    op=op

• Lantaarns
• (Kunst)kerstbomen
• Dickensville kerstfiguren
• Decoratie
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“Het is een soort afwijking”

Vinkenbaan Castricum, een 
halve eeuw vogels ringen
Castricum - Henk Levering 
vindt de kleine bonte specht het 
mooiste, de voorkeur van Guido 
Keijl gaat uit naar het vuurgoud-
haantje. Samen hebben zij vijf 
jaar lang gewerkt aan het boek 
‘Vinkenbaan Castricum 1960-
2006 - een halve eeuw vogels 
ringen’ dat op 22 november ver-
schijnt. Beiden zijn van huis uit 
bioloog en al jaren actief op de 
Vinkenbaan, het vogelringstati-
on nabij het Hoefijzermeer in het 
Noordhollands Duinreservaat. 

Op de Vinkenbaan worden sinds 
1960 vogels gevangen, waar-
na zij worden geringd en sinds 
eind jaren ’70 gemeten en gewo-
gen, voordat zij weer in vrijheid 
worden gelaten. Deze gegevens 
worden op een landelijk registra-
tiekantoor opgeslagen. Dat geldt 
ook voor de gegevens van ge-
vangen vogels die al eerder door 
een ander geringd zijn. “De Vin-
kenbaan heeft vier klapnetten 
om de vogels te vangen”, vertelt 

Guido. “Hiermee worden over-
dag trekkende vogels zoals pie-
pers, leeuweriken en steltlopers 
gevangen. Deze vogels lokken 
we door het geluid van soortge-
noten af te spelen. Elk keer ho-
pen we natuurlijk op een zeldza-
me soort. Dat maakt het vangen 
extra spannend.” Er is bovendien 
een permanente mistnetopstel-
ling van 300 meter lang. Dit zijn 
netten van dun, zwart garen, die 
vertikaal opgesteld worden en 
tegen een achtergrond vrijwel 
onzichtbaar zijn. Hiermee wor-
den veel ‘s nachts trekkende vo-
gels gevangen. 
Het idee om een boek te schrij-
ven over de vogels die op de Vin-
kenbaan geringd worden, ont-
stond al jaren geleden. Henk: 
“Pas toen alle gegevens in de 
computer waren ingevoerd, kon-
den we hiermee serieus aan 
de slag gaan. Ons boek bevat 
de gegevens van de vangsten 
en metingen en belicht aspec-
ten als de jaarlijkse vangsttota-

len. Het geeft antwoord op vra-
gen als waar komen de vogels 
die Castricum passeren vandaan 
en waar gaan zij heen? Hoe oud 
kunnen ze worden? Welke heb-
ben het verst gevlogen? Hoe 
snel gaan ze? Veel mensen ne-
men de eerste zwaluw van het 
seizoen wel waar, maar wij wil-
len ook weten wanneer de laat-
ste rondvloog.” 
Gegevens van geringde vogels 
zijn bruikbaar in wetenschappe-
lijk onderzoek. Het ringen maakt 
studies mogelijk naar onder 
meer migratie, gedrag, sociale 
structuren, levensduur, jaarlijk-
se sterfte en populatiegroei. “Zo 
wisten we eerder niet dat kwar-
tels in het voorjaar en waterral-
len in het najaar ’s nachts langs 
de kust trekken. Ook veranderin-
gen in de vangdatum komen aan 
bod. Vanwege de klimaatveran-
deringen is hier een apart hoofd-
stuk aan gewijd. Alle verzamel-
de gegevens zijn samengevat 
in tabellen en grafieken, die in 

een korte tekst besproken wor-
den. De gegevens zijn statistisch 
onderzocht zodat gefundeerde 
uitspraken over verschillen en 
trends kunnen worden gedaan.” 

Bij bijna alle soorten is een fraaie 
kleurenfoto afgebeeld. De mees-
te foto’s zijn gemaakt door vo-
gelringer Arnold Wijker. Boven-
dien wordt ingegaan op geschie-
denis van de naam Vinkenbaan 
en bevat het boek luchtige anek-
dotes. Het boek is te koop voor 
20,00 euro en dat de prijs zo laag 
is hebben Henk en Guido te dan-
ken aan een aantal sponsoren.
Tijdens het gesprek kijken zowel 

Guido als Henk regelmatig naar 
buiten. “Het is een soort twee-
de natuur geworden om oren 
en ogen open te houden voor 
alle vogels die zich in de nabij-
heid bevinden”, besluit Guido la-
chend. “Eigenlijk is het een soort 
afwijking.” 
Belangstellenden kunnen het 
boek, dat 256 pagina’s omvat, 
kopen bij Noord-Hollands Land-
schap of bestellen door 20,00 
euro plus 3,80 euro verzendkos-
ten over te maken naar giroreke-
ning 4380680 t.n.v. Vinkenbaan 
Castricum, o.v.v. ‘Boek Vinken-
baan’ en het eigen adres. (Foto: 
Arnold Wijker).

Loterij maakt basiszorg 
in Benin toegankelijk
Castricum - Stichting Aktie Be-
nin (SAB) van de Castricumse 
Marjan Kroone is sinds 1999 ac-
tief in Benin in Afrika en houdt 
vanaf deze week een loterij. Doel 
is om de basiszorg in het noor-
den van Benin voor iedereen 
toegankelijk te maken. Het plan 
is gericht op uitbreiding van een 
polikliniek in Koutchagou. SAB 
en de plaatselijke gezondheids-
instelling hebben de handen in 
een geslagen een kraamafde-
ling, een opvanghuis voor zwan-
gere vrouwen en ondervoede 
kinderen en een laboratorium te 
bouwen.
Nel Kroone, moeder van Marjan: 
““Het grote voordeel van SAB is 
dat de oprichters, Marjan en haar 
man Jetse geëmigreerd zijn naar 
Benin en de projecten daardoor 
in de gaten kunnen houden. Het 
is een kleine organisatie waar 

geen geld aan de strijkstok blijft 
hangen, met directe contacten 
met locale organisaties. Met de 
opbrengst van deze loterij met 
fantastische prijzen hoop ik dat 
we de gezondheidszorg in het 
noorden van Benin een enorme 
opleving kunnen geven!” Het he-
le project gaat 215.000 euro kos-
ten. NCDO heeft het projectplan 
goedgekeurd en legt 50.000 eu-
ro bij, als SAB datzelfde bedrag 
bijpast. “De overige 125.000 euro 
willen we ophalen door een lo-
terij.” Op www.loterijkoutchagou.
nl is een bestelformulier te vin-
den. De loten kosten 5,00 eu-
ro per stuk, met als hoofdprijs 
een weekendje Madrid met een 
thuiswedstrijd van Real Madrid 
en een nabeschouwing met am-
bassadeur Arjen Robben. De 
trekking vindt plaats op 28 janu-
ari 2009. 

Subsidie van de provincie
Castricum - De provincie 
Noord-Holland geeft geld aan 
tien gemeenten voor de uitvoe-
ring van verschillende woning-
bouwprojecten. Castricum ont-
vangt voor het project Rijksweg 

Nederlanders willen overheids-
informatie in huis-aan-huisbladen
Regio – Een leuke opsteker 
voor huis-aan-huisbladen. 
TNS NIPO heeft voor het Bu-
reau Free Publicity een on-
derzoek uitgevoerd onder Ne-
derlanders van 18 jaar en ou-
der over het belang van infor-
matie van de overheid in huis-
aan-huisbladen. Maar liefst 
89 procent van een groep van 
550 Nederlanders vindt dat 
rijksinformatie thuis hoort in 
huis-aan-huisbladen.

Vooral informatie over verkeer 
en justitie wordt belangrijk ge-
vonden. Maar ook andere over-
heidsinformatie, zoals over be-
lastingen, natuur en milieu, 
werkgelegenheid, volksgezond-
heid, huisvesting, sociale zaken, 
consumentenvoorlichting, bin-

nenlandse zaken, onderwijs en 
landbouw, wil men graag lezen 
in huis-aan-huisbladen.
Gemeenten zijn zelfs verplicht 
informatie in een huis-aan-huis-
blad te plaatsen. Maar ook pro-
vincies hebben deze media ge-
vonden om nieuws en activitei-
ten kenbaar te maken.

Huis-aan-huisbladen zijn juist 
door het lokale nieuws en adver-
tenties een gewilde bron van in-
formatie voor de lezers. Alleen 
bij woningen met een Nee/Nee 
sticker op de deur worden deze 
gratis weekbladen niet bezorgd. 
Daarom hebben weekbladen 
een enorm verspreidgebied, dat 
zelfs nog groter is dan dat van 
reclamedrukwerk dat huis aan 
huis wordt verspreid.

Verdediging 
proefschrift
Castricum - Maartje de Wit, van 
origine Castricumse, oud-leer-
ling van de Montessorischool en 
het Bonhoeffer College, verde-
digt op vrijdag 21 november haar 
proefschrift ‘Monitoring and dis-
cussing health related quali-
ty of life in adolescents with ty-
pe 1 diabetes in routine practice’. 
Wie meer wil weten over het ef-
fect van suikerziekte op de kwa-
liteit van leven bij jongeren tus-
sen de 13 en 18 jaar is welkom 
bij deze openbare verdediging. 
De promotie vindt plaats op 21 
november om 13.45 uur in de au-
la van de VU, De Boelelaan 1105 
in Amsterdam. Vanaf september 
is Maartje werkzaam op de afde-
ling Medische Psychologie van 
het VU Medisch Centrum, waar 
zij zich bezighoudt met verschil-
lende projecten bij kinderen met 
diabetes en hun ouders

336260,40 euro. Dit bedrag vloeit 
voort uit de afspraken die zijn 
gemaakt tussen rijk en provincie 
over het bouwen van 26.000 wo-
ningen in Noord-Holland in de 
periode 2005-2010.

Valse aangifte
Castricum - Een 16-jarige jon-
gen die aangifte heeft gedaan 
van een zedenmisdaad heeft het 
verhaal uit zijn duim gezogen. Hij 
beweerde dat hij op 20 septem-

ber was aangesproken door een 
man die hem neer had geslagen 
en verkracht in Zaandam waarna 
hij in Castricum was achtergela-
ten. De officier van justitie beslist 
over vervolging wegens het doen 
van een valse aangifte. 
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Body Slen; werken aan 
schoonheid en gezondheid
Castricum – Het is bijna tien 
jaar geleden dat de jonge onder-
neemster Mariëtte Knol de deu-
ren opende van Body Slen aan 
de Beverwijkerstraatweg. Naast 
slenderen kan men hier terecht 
bij Schoonheidssalon Myrtille,  
Haarmode Mieke en Consensio 
Sport- en Ontspanningsmassa-
ge. Op de zeven door elektromo-
toren aangedreven tafels wordt 
op ontspannen wijze aan bewe-
ging gedaan. Op elke tafel wor-
den acht minuten oefeningen 
gedaan waarbij borst, boven-
armen, buik, taille, heupen, zit-
vlak, bovenbenen en kuiten aan 

bod komen.” De tafels doen het 
zware werk. Daarnaast helpen 
de oefeningen bij het afbreken 
van cellulitis, de bloedcircula-
tie wordt gestimuleerd en afval-
stoffen en overtollig vocht wor-
den afgedreven. Ook mensen die 
om medische redenen niet mo-
gen sporten kunnen veel baat bij 
het slenderen ondervinden. De 
eerste keer mag men het slen-
deren gratis uitproberen.” Body 
Slen heeft ook vijf cardio-appa-
raten. Schoonheidssalon Myrtille 
biedt heeft zich gespecialiseerd 
in het bieden van diverse, spe-
ciale behandelingen. “Denk dan 

Lezing RVO-Vermogensadvies

De kredietcrisis belicht
Limmen - Vrijdag was de eer-
ste avond van het dertiende sei-
zoen van de Vereniging Vrien-
den van Vredeburg. Het be-
stuur zorgt in het cultureel cen-
trum ‘Vredeburg’ altijd voor zo-
wel een interessante als een ge-
zellige avond. Dit keer had men 
de nieuwe sponsor ‘RVO-Ver-
mogensadvies’ gevraagd zich in 
te zetten voor een succesvolle 
avond.  Jan Zoethout (directeur) 
en Hendrik Jan Penning (vermo-
gensbeheerder) hadden op hun 
beurt als spreker Piet Roelandt, 
chief investment officer van The-
odoor Gilissen Bankiers (priva-
te bankers) uitgenodigd. Die gaf 
een power point presentatie over 
de kredietcrisis.
Bestuurslid van genoemde Ver-
eniging, Frans Scheepmaker 
heette iedereen welkom. “Wij 
doen er alles aan”, zo zei hij 
“om onze mooie stolpboerderij 
‘Vredeburg’ in stand te houden 
en niet in handen te laten val-
len van een project-ontwikke-
laar. Wij hebben nu 35 sponsors 
en 213 betalende donateurs. Wij 
zijn  blij met onze twee nieu-
we sponsors: Citroën Automo-
biel bedrijf en RVO-Vermogens-

advies. De beurs staat al enke-
le maanden in lichter laaie en wij 
zijn wereldwijd de dupe gewor-
den van deze laaielichters. De 
hele economie staat op z’n kop. 
Niets is meer zeker. Huizenprij-
zen storten ineen, banken vallen 
om en moeten door kapitaalin-
jecties overeind worden gehou-
den. Recessies komen met rasse 
schreden op ons af. Moeten we 
nu gaan doemdenken? Dat ben 
ik niet van plan, maar ik moet 
me waarschijnlijk wel aanpassen 
aan de veranderde omstandig-
heden.” Na zijn welkomstspeech 
gaf hij het woord aan Piet Roe-
landt.
Hoe heeft het allemaal zo ver 
kunnen komen? Ingaand op het 
gezegde: ‘Waren wij allemaal 
blind?’ zegt Roelandt het volgen-
de: “De crisis is onder meer het 
gevolg van succes (het ging toch 
goed) en werd veroorzaakt door 
1e) te veel vertrouwen; 2e) nieu-
we ontwikkelingen (oude wet-
ten gelden niet meer) en 3e) het 
achterlopen van toezichthou-
ders. “Wij staan aan de voor-
avond van een economische re-
cessie: oplopende begrotingste-
korten, een stijging van de wer-

keloosheid en dalende huizen-
prijzen, maar ik noem het geen 
depressie.” 
Op persoonlijke titel schat hij 
vóór het einde van dit jaar een 
herstel in van zo’n 10 à 20% van 
de aandelenbeurzen.  Jan Zoet-
hout: “Wij werken in Limmen 
in het mooie pand Oppehaerd 
(Rijksweg 116). Maar wij willen 
niet alleen geld verdienen, maar 
ook iets betekenen voor de Lim-
mer gemeenschap. Vandaar, dat 
wij sponsor zijn geworden. Wij 
houden ons bezig met vermo-
gensbeheer en advies, hypo-
theekadvies en financiële plan-
ning. Door de kredietcrisis heb-
ben wij meer dan ooit een ad-
viserende functie. Vermogende 
particulieren en ondernemers 
komen thans bij ons voor onder 
meer een advies over hun koop-
sompolis of pensioen en voor 
een advies voor een financiële 
planning. 
De avond in Vredeburg werd op-
geluisterd door ‘De Limbeats’ 
met swingende zangnummers 
van 24 vrouwen onder leiding 
van Mia Ploegaert  en door het 
sprankelende kwartet ‘Poker’. 
(Marga Wiersma).

Jan Zoethout (links) en Hendrik Jan Penning van RVO-Vermogensadvies. 

Nooit meer roken na 
één sessie, zo eenvoudig
Regio - Dankzij de unieke Nooit 
Meer RokenRME methode 
(NMR-methode) stopt meer dan 
80% van de rokers na slechts 
een sessie en bijna 100% na 
twee tot drie sessies. In Amerika 
heeft men meer dan vijf jaar er-
varing met deze succesvolle me-
thode en deze wordt nu ook in 
Nederland gebruikt. 
Wat is het unieke aan deze me-
thode? Paul Reymer vertelt: “De 
reden waarom iemand niet kan 
stoppen met roken komt voor-
al omdat roken een gewoonte 
is geworden. Het is een onder-
deel van je gedrag doordat je ro-
ken gekoppeld hebt aan bepaal-
de momenten. ’s Ochtends vroeg 
bij het eerste kopje koffie, bij 
stress, ’s avonds na het eten of 
nog eentje vlak voor het slapen 
gaan. Met als gevolg dat je elke 
ochtend of na elke maaltijd de 
drang voelt om te moeten roken. 
De NMR-methode richt zich op 
deze koppelingen en is in staat 
deze te doen verdwijnen. zodat 
rookgewoontes en rookgedrag 
definitief verdwijnen. Dat maakt 
deze unieke methode zo krach-
tig waardoor het definitief stop-
pen met roken nu makkelijk ge-
worden is.” 
Er zijn al vele methodes, wat is 
nu precies het verschil met an-
dere methodes? “Onderzoek laat 
zien dat het verslavende effect 
van nicotine na drie dagen niet 
roken al verdwenen is. Dit ver-
klaart waarom nicotinepleisters, 
laseren en hypnose lang niet zo 
effectief zijn, omdat ze zich al-
leen richten op de nicotinever-
slaving en niets doen met aan-
geleerde rookgewoontes. Door 
deze gewoontes niet aan te pak-
ken, is het bijna onmogelijk om 
te stoppen. Ze zijn namelijk ge-
programmeerd in je onderbe-
wustzijn en zijn niet te stoppen 
met wilskracht alleen. Dat ver-
klaart waarom meer dan 75% 
van de mensen die ooit gestopt 
waren met roken, weer begon-
nen is. De wil legt het af tegen 
het onderbewustzijn omdat het 

huidproblemen zoals couperose 
of rimpels en verslapping van de 
huid.” Specialist in haarmode is 
Mieke. 
Bij Haarmode Mieke kunnen 
mannen, vrouwen en kinderen 
terecht voor wassen, knippen, 
permanenten, kleuren en blon-
deren. Dankzij een ruime erva-
ring in het kappersvak is Mieke 
van alle markten thuis. Door het 
regelmatig volgen van cursussen 
houdt zij alle ontwikkelingen in 
haar vakgebied nauwlettend in 
de gaten. 

En dan is er ook nog Consen-
sio Sport- en Ontspanningsmas-
sage; een praktijk voor sporters 
en niet-sporters. Renate verzorgt 
sportmassage, ontspannings-
massage hotstone-massage en 
bindweefsel/cellulitis massage. 
“De redenen waarom iemand 
gebaat is bij een massage zijn 
divers. Natuurlijk krijg ik spor-
ters in mijn praktijk, maar ook 
mensen die in het dagelijkse 
leven problemen ondervinden 
van fysieke aard. Daarnaast zijn 
er steeds meer mensen die het 

zichzelf een massage gunnen 
omdat het zo heerlijk ontspan-
nend is.” 
Bij Body Slen is het ook mogelijk 
om onder de zonnebank te gaan 
en bovendien worden er origi-
nele sieraden en cadeaubonnen 
verkocht. 

Het adres is Beverwijkerstraat-
weg 32a in Castricum. Voor de 
deur is voldoende parkeerruim-
te. Bel voor een afspraak of meer 
informatie 0251-670000 of kijk 
eens op www.bodyslen.nl. 

onderbewustzijn veel groter en 
daardoor sterker is dan het be-
wustzijn. 
Meer dan 80% van de rokers is 
definitief en levenslang gestopt 
na één NMR-sessie, hoe kan 
dit? “Het unieke van de NMR-
methode is, dat deze erop ge-
richt is een levenslange veran-
dering in het zelfbeeld en rook-
gedrag tot stand te brengen 
door het onderbewustzijn te her-
programmeren. Deze volledige 
aanpak maakt dat deze metho-
de zo krachtig is. In 1½ tot 2 uur 
tijd worden het zelfbeeld, de ge-
woontes en het gedrag veran-
derd in die van een blije nooit-
meer-roker voor de rest van je 
leven. Wij hebben zoveel ver-
trouwen in onze methode dat 
alle NMR-coaches een levens-
lange garantie geven. Dat bete-
kent dat als je om wat voor re-
den dan ook weer bent gaan ro-
ken, je mag terugkomen voor 
een gratis nabehandeling.” Voor 

wie ook met het idee rondloopt 
om te stoppen met roken, is het 
moment aangebroken om een 
afspraak te maken. Bel nu Paul 
Reymer, 06-24539003, prak-
tijk: Paasdal 91 in Wijk aan Zee 
of kijk op www.reymersgezond-
heidscentrum.nl.
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Achttienjarige schittert op de bühne

Steffie Zoontjes bij 
finalisten Popstars
Limmen - Steffie Zoontjes was 
al verschillende keren in een live 
show te zien op tv (SBS 6). Tem-
peramentvol en sexy bewoog zij 
zich samen met dansers op het 
toneel. Daarenboven heeft zij 
een mooie welluidende stem. In 
korte tijd is zij een bekendheid 
geworden. Op de Albert Cuyp 
vragen kinderen om haar hand-
tekening en zij wordt aangespro-
ken in het winkelcentrum Gees-
terduin te Castricum alsmede in 
haar eigen dorp Limmen. “Ie-
dereen in het dorp leeft mee”, 
zegt zij. Men hoopt, dat Steffie, 
nu nog behorend tot de laatste 
acht, tot de vier uitverkorenen 
zal gaan behoren. Vier finalisten 
zullen dan uiteindelijk een pop-
groep moeten gaan vormen.
 
Wij spreken met Steffie in haar 
ouderlijk huis. Zij is spontaan en 
heeft een oprechte eerlijke uit-
straling. “Zonder muziek kan ik 
niet leven”, zegt zij. “Zingen deed 
ik al toen ik heel jong was, sa-
men met mijn vader, die ook een 
mooie stem heeft, in het bad. 
Toen ik op het Jac. P. Thijsse Col-
lege zat, kreeg ik vanaf mijn vijf-
tiende tot en met mijn zestien-
de twee jaar één keer in de week 
klassieke zanglessen van de En-
gelse zangeres Jane Oakland uit 
Alkmaar. Hier leerde ik de basis-
techniek en hoe ik onder meer 
met mijn stem moest omgaan. 
Zonder die lessen zou ik nooit 
het niveau hebben bereikt wat ik 
nu heb.” 
 
Negentig in de voorronde
“Mijn vriend is Danny Bakkum, 
een broer van Jim Bakkum, die 
zes jaar geleden tweede werd bij 
Idols. Danny zit in een onwijs ga-
ve rock and roll band ‘Bob en de 
Blue Band’ genaamd. Popstar is 
eigenlijk net zo’n soort program-
ma als Idols. Er waren voor Pop-
stars vierduizend inschrijvin-
gen. Negentig daarvan zijn ge-
selecteerd voor een auditie. De-
ze vond plaats in ’t Spant te Bus-
sum. Ik zong toen een liedje van 
Tom Jones: ‘I who have nothing’. 
Bij de daarop volgende audi-
ties voor de tv zijn er reeds tach-
tig kandidaten afgevallen. Men 
startte daarna met tien finalis-
ten de afvalrace. Bij iedere uit-
zending viel er één af. De fina-
le vindt plaats op 19 december. 
In de jury zitten: Henk Jan Smit, 
Patricia Paay en Maurice Wijnen. 
Gerard Joling en Nance verzor-
gen de presentatie. 
Steffie: “Je mag niet zelf uitma-
ken welk liedje je gaat zingen. 
Dat bepaalt de productie. Je 
krijgt het nummer een week van 
te voren te horen. Het thema van 
de eerste live finaleshow was: 
‘zing een grote hit’. Zo moest 
ik het liedje ‘Mercy’ zingen van 
de Engelse zangeres Duffy. Eén 

Duitse danser links en één Duit-
se danser rechts dansten samen 
met mij. Zij hadden onder toe-
ziend oog van de choreograaf/
danscoach Gerald ook bedacht 
welke passen en bewegingen ik 
moest maken. Zingen en dan-
sen tegelijk: daar moet je onwijs 
goed voor oefenen. Wij oefen-
den twee volle dagen van 9.30 
tot 21.30 uur in studio 22 te Hil-
versum, naar men zegt de groot-
ste studio van Europa. Je moet 
wel steeds veel wachten tot-
dat je jouw dansje tenslotte drie 
keer hebt gedaan. Voor de ca-
tering werd perfect gezorgd. Je 
kon er eten en drinken. Kosten 
noch moeite zijn gespaard om de 
show tot een succes te maken. 
Zo krijgen de uitverkoren kan-
didaten in Hilversum twee keer 
in de week zangles van zangle-
rares Setske Mossteart en krijgt 
men een week de tijd om te oe-
fenen met zang en dans. Bij de 
tweede live show was het the-
ma: ‘zing een oude hit’. Ik moest 
een Frans liedje zingen: ‘Elle l’a’ 
van de Belgische zangeres Ka-
te Ryan. Dat vond ik best las-
tig. Bij deze show danste ik met 
twee jongens en twee meisjes 
links en rechts van mij. Opdat 
het er als één mooi geheel zou 
uitzien, moesten wij intensief oe-
fenen. Stylisten zoeken bij jouw 
passende kleding uit en zorgen 
voor haar en make-up. Zo had ik 
bij de eerste live show een paar-
se jurk aan en bij de tweede live-
show een rode glitterjurk. Bij 
laatstgenoemde show danste ik 
met twee jongens en twee meis-
jes rechts en links van mij. Op-
dat het er als één mooi geheel 
zou uitzien, moesten wij inten-
sief oefenen.
 
Stemmen op Steffie
De derde live finaleshow is vrij-
dag 21 november op SBS 6 om 
20.30 uur. Het thema is dan: mu-
sical. Ook de zaterdag daar-
op is er een uitzending (afval-
show) om 20.00 uur. Tijdens bei-
de uitzendingen kan men bellen 
en sms’en (sms steffie nr. 4600). 
Steffie: “Voor de uiteindelijke uit-
slag geldt 50% van de jury en 
50% van de mensen, die stem-
men. Ik hoop van harte, dat er 
veel op mij gestemd wordt. Stef-
fie’s grootste fan is haar moe-
der, de Australische Toets Zoon-
tjes, die in 1973 in Nederland 
kwam wonen. Zij heeft speciale 
Steffiebordjes gemaakt van ste-
vig spaanplaat, die je overal te-
rug vindt, onder meer in etala-
ges van Geesterduin in Castri-
cum. Steffie: “Ik heb ook een ei-
gen website, waar elke week 
nieuwe foto’s op staan. Ik neem 
foto’s achter de schermen over 
de lunch, de kleedkamer, en-
zovoort.” www.steffiemusic.nl.  
(Marga Wiersma).

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur donderdag

koopavond van 19.00 - 21.00 uur / zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

SHOWROOM OPMEER  De Veken 201, 1716 KJ  Opmeer  Tel: 0226 36 04 14

www.schipperkozijnen.nl

Ook vestigingen in AMSTELVEEN - GOUDA - ZWOLLE - GRONINGEN

Kunststof en aluminium kozijnen zijn mooi en betekenen ook

jarenlang onderhoudsarm plezier. Maar hoe kiest u nou de juiste

leverancier? Een bewuste keuze! Natuurlijk let u op de prijs. Op de 

kwaliteit uiteraard en de snelheid van leveren. Maar dat zeggen ze

allemaal, nietwaar? Dus vraag gerust eens rond in uw omgeving. Goede 

kans dat ze Schipper Kozijnen noemen. De volgende stap wordt dan

meteen een stuk eenvoudiger: een bezoekje aan één van onze 

showrooms.

Kies ook voor kunststof of aluminium!
RAMEN-DEUREN-SCHUIFPUIEN-DAKKAPELLEN
binnenafwerking-vensterbanken-horren-zonwering-rolluiken-gevelbekleding-goten

NIEUWE KOZIJNEN
KIEZEN?

Schipper Kozijnen 
maakt 't u makkelijk

NIEUWE KOZIJNEN
KIEZEN?

Schipper Kozijnen 
maakt 't u makkelijk

Kies voor energiebesparing

én voor onze winteracties!
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Unieke kerststallen bij 
Abdijkaarsen Egmond
Regio - Ze zijn afkomstig uit tal 
van landen en tonen de invloed 
van uiteenlopende culturen. Ze 
zijn weelderig of juist eenvoudig, 
naïef of juist gestileerd, driedelig 
of uitgebreid. Het zijn de prachti-
ge kerstgroepen die ook dit jaar 
weer tentoongesteld worden tij-
dens de kerstexpositie van Ab-
dijkaarsen in Egmond.
De kerstversiering die het ge-
bouw van Abdijkaarsen siert en 
het pad naar de kerk, is gereali-
seerd door de leerlingen van het 
Clusius College in Alkmaar. De 

opbrengst van hun werk komt 
ten goede aan het kwf-kanker-
fonds. Leerlingen van muziek-
school Artiance uit Alkmaar zul-
len op zondag 7, 14 en 21 de-
cember om 14.00 uur voor een 
muzikale omlijsting zorgen in de 
expositieruimte. De kerstexpo-
sitie is te zien tot en met dins-
dag 6 januari. De tentoonstelling 
is dagelijks geopend van 10.30 
tot 16.30 uur, ook op zondag. 
Abdijkaarsen is gelegen aan de 
Vennewatersweg 27 in Egmond-
Binnen. 

Nieuwe bisschop van 
Haarlem naar Egmond 
Egmond - Op zondag 23 no-
vember draagt monseigneur 
Dirk Jan Schoon zijn eerste pon-
tificale hoogmis op in de oud-
katholieke kerk in Egmond aan 
Zee. Hij is op 29 juni gewijd als 
de 18e bisschop van Haarlem in 
de Grote of St. Bavokerk in die 
plaats, als opvolger van de over-
leden mgr. Wirix-Speenjes. Mgr. 
Schoon komt oorspronkelijk uit 

IJmuiden en omdat een van zijn 
ouders van Egmondse afkomst 
is, heeft hij ook wortels in Eg-
mond aan Zee. 
De dienst begint om 10.00 uur in 
de kerk aan de Voorstraat. Na af-
loop is er tijdens het koffiedrin-
ken in het Verenigingsgebouw, 
Julianastraat 5 gelegenheid om 
nader kennis met hem te ma-
ken. 

Geldautomaat in nieuw jasje
Castricum - De voorbereidin-
gen op de krachtenbundeling 
van de Postbank en de ING Bank 

in 2009 zijn in volle gang. Zo ver-
anderen alle blauwe Postbank 
geldautomaten in ING oranje. 

Bintangs op herhaling
Heemskerk - Zaterdag 22 no-
vember spelen de Bintangs in 
een speciale bezetting in de 
Heemskerkse poptempel De No-
zem en de Non. Bassist/zanger 
en oprichter Frank Kraaijeveld 
liep al enige tijd rond met het 
idee om de lp ‘Blues on the Cei-
ling’ live voor publiek te willen 
spelen. Dit resulteerde in februa-

ri van dit jaar in een barstensvol-
le Nozem en een dvd-registratie 
van het concert. Nu is besloten 
om nogmaals in Heemskerk het 
concert te doen. Het wordt geen 
kopie van februari; er zullen ui-
teraard ook andere nummers uit 
die periode van rond 1969 ge-
speeld worden. Aanvang 22.00 
uur, entree 7,50 euro. 

Abstract in de Cirkel
Heemskerk - Nog éen week is 
de expositie van abstracte schil-
derijen van leden van de werk-
groep ‘Abstract’ van ‘Perspec-
tief’ uit Castricum, in ‘de Cirkel’ 
in Heemskerk te zien. 

Twintig schilders tonen daar hun 

werk. Groot, klein, kleurig, dyna-
misch, verstild. De moeite waard 
om de kunst eens van de ande-
re kant te bekijken tot en met 
23 november op de Hoflaan 1 in 
Heemskerk op werkdagen van 
10.00 tot 15.00 uur en zondag 
van 14.00 tot 16.00 uur. 

Nieuw Cultuur-
podium Yxie
Alkmaar - Donderdagavond 
13 november heeft de gemeen-
teraad van Alkmaar ingestemd 
met de komst van cultuurpodi-
um Yxie aan het Doelenveld. Met 
de komst van Yxie kan een aan-
tal belangrijke doelen voor Alk-
maar gerealiseerd worden; Film-
huis en Podium Provadja krijgen 
een nieuw onderkomen en Alk-
maar krijgt er een cultuurpodi-
um bij waarin het volledige kun-
stenaarschap van Lucebert ten-
toon wordt gesteld. Daarnaast 
wordt het rijksmonument de Sint 
Sebastiaansdoelen in oude luis-
ter hersteld en wordt het Doe-
lenveld opnieuw ingericht. Yxie 
opent in 2013 haar deuren.

‘Het rijk van 
een tussen’
Beverwijk - Op donderdag-
namiddag 27 november wordt 
in Beverwijk een expositie ge-
opend met de titel: ‘Het rijk van 
een tussen’. De expositie wordt 
gehouden in het multifunctione-
le centrum de Prinsenhof van de 
stichting Welzijn Beverwijk. De 
41 schilderwerken zijn gemaakt 
door 25 kunstenaars met een 
psychiatrische achtergrond. Het 
adres is Wilgenhof laan 2c. 

Rommelmarkt Alkmaar
Alkmaar - Op zondag 23 no-
vember wordt van 10.00-16.00 
uur een rommelmarkt  georga-
niseerd door de Stichting Rom-
melmarkten Egmond. Deze vindt 
plaats in het Sportpaleis aan de 
Terborchlaan 200 in Alkmaar. 
Tweehonderd standhouders zul-

len een scala aan artikelen te 
koop aanbieden voor vaak een 
luttel bedrag. 
Ook verzamelaars van bijvoor-
beeld lp’s, prenten, oud speel-
goed, curiosa, kruiken, speldjes 
et cetera kunnen op deze markt 
uitstekend terecht.

Lezing diabetes
Regio - Diabetesvereniging af-
deling IJmond organiseert een 
lezing met als onderwerp: ‘Nieu-
we  ontwikkelingen’. 
Deze voorlichtingsavond wordt 
gehouden op dinsdag 25 novem-
ber in het restaurant van het Ro-
de Kruis Ziekenhuis Vondellaan 
13 in Beverwijk. Aanvang 20.00 
uur. 

Vragen over 
longfuncties?
Beverwijk - De longverpleeg-
kundigen van Zorgbalans en Vi-
Va! Zorggroep organiseren op 21 
november een inloopdag in de 
Thuiszorgwinkel in Beverwijk. Ie-
dereen kan dan gratis binnen-
lopen voor informatie en advies 
over astma, COPD en andere 
longaandoeningen. Het adres is 
Büllerlaan 10. De longverpleeg-
kundige is er van 9.00 tot 12.00 
uur en 13.00 tot 16.00 uur. 

Vrijwilligers
Regio - Jongeren tussen de 16 
en 25 jaar kunnen vrijwilligers-
werk doen. Aanmelden kan op 
www.vrijwilligerswerk.nl/jonge-
renactief of bel 06-34573643. 
Jongeren kunnen aan de gang 
als discomaatje, rolstoelduwer, 
enquêteur en meer en worden 
voor hun aanmeldig beloond met 
een cadeau. 
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FC Castricum weer aan kop na winst
Castricum - Het was zaterdag-
middag weer feest op sport-
park Noordend. In een boeiende 
wedstrijd versloeg FC Castricum 
naaste concurrent BOL door 
een prachtige goal van uitblin-
ker Duco de Koning in de slotfa-
se, 2-1. De winnende treffer van 
de 20-jarige aanvaller was een 
terechte beloning voor de thuis-
ploeg na de mooiste aanval van 
de wedstrijd. En zo zit Castricum 
weer op schema en is de bittere 
pil van vorige week - 4- 2 verlies 
tegen TOB - weggespoeld. 
Tegen Castricum kwam BOL 
sterk uit de startblokken, dic-
teerde het grootste deel van de 
eerste helft en wist vooral van-
uit de omschakeling Castricum 
pijn te doen. Binnen het kwartier 
kwam BOL verdiend op voor-
sprong. Nadat een vrije trap van 

Vincent Opheikens van de lijn 
werd gehaald bij het BOL-doel, 
sloegen de bezoekers toe. In de 
omschakeling bediende Martijn 
Rootmensen razendsnel uitblin-
ker Chris Rijnders en de voor-
zet kwam aan. De topscorer van 
BOL liet Castricum doelman Ma-
rius Jansen kansloos, 0-1. 
In de slotfase van de eerste 
helft kwam Castricum onver-
wachts langszij. Een slim steek-
pasje bracht Duco de Koning, 
vrij voor de uitstekend keepen-
de BOL-doelman Martin Keyzer. 
Terwijl de Castricumse dribbe-
laar de doelman trachtte te om-
spelen, tikte Keyzer Duco de Ko-
ning aan. Strafschop luidde het 
oordeel van Kerkhof. Niels Pop-
ping schoot op stoïcijnse wijze 
raak vanaf de stip, 1-1. Ook in de 
tweede helft bleef de wedstrijd 

Mexico – Argentinië kraker bij WK mini’s
Castricum - Zondagmorgen was de wedstrijd Mexico – Argentinië de kraker bij de WK mini’s bij FC Cas-
tricum. Het was een van de spannende wedstrijden op het hoofdveld. Mexico won met 3-2. 

Limmen E2 in het nieuw gestoken
Limmen - Limmen E2 is door hun sponsor Timmerbedrijf Molenaar 
voorzien van nieuwe tenues. De sponsor werd direct bedankt met een 
klinkende 4-0 overwinning op Stormvogels E1. Staand: Joeri Admiraal, 
Brandon Gardiner, Quentin Aker, Wesley Borst en Stan Liefting. Hur-
kend: Dirk Hollenberg, Ron de Nijs, Jaap Mennick en Jos Hollenberg.

Kraayvanger regionaal kampioen 

Castricum geeft wedstrijd 
in drie minuten weg
Castricum – Grote teleurstel-
ling bij de meiden van Hockey-
club Castricum afgelopen week-
end. In een goede wedstrijd was 
Castricum tegenstander Cartou-
che de baas. Een 3-1 winst leek 
drie minuten voor tijd de eind-
uitslag te worden. In de slotfa-
se wist Cartouche nog twee keer 
langszij te komen, waardoor de 
oranjehemden alsnog in hun 
hemd kwamen te staan.
Na tien minuten spelen kreeg 
de thuisploeg een strafcorner 
toegekend, maar helaas was 
dit schot van Marlous Bonnes 
te hoog. Niet snel daarna kreeg 
aanvoerder Sophie Hendrix het 
op haar heupen. Met een so-
lo vanaf de middellijn wist zij de 
bal uiteindelijk onder de keep-
ster van Cartouche in het doel te 
prikken: 1-0. Cartouche kreeg in 
de eerste helft slechts één kans, 
maar die bal werd op het nipper-
tje door een verdediger van de 

lijn gehaald. Vlak voor rust maak-
te spits Meryl Nooij haar eerste 
treffer van het seizoen, 2-0.
Na rust verloor Castricum de 
concentratie. Dit resulteerde al 
snel in een strafcorner. De bal 
werd mooi in de netten gesleept, 
maar de scheidsrechter keurde 
het doelpunt af. De spitsen van 
Castricum kregen nog een paar 
mooie kansen, maar deze trof-
fen geen doel. De daaropvol-
gende counter van Cartouche 
werd vervolgens beloond met 
een (onterechte) strafcorner, 2-
1. De oranjehemden leken niet 
erg onder de indruk van dit doel-
punt en maakten niet snel daar-
na, ook via een strafcorner, de 3-
1. Dit doelpunt kreeg een speci-
aal tintje aangezien dit het eer-
ste doelpunt voor Dames 1 was 
van Heleen van Dongen. De rest 
van de wedstrijd was, tot drie mi-
nuten voor tijd, volledig in han-
den van de oranjedames. Niets 

leek de winst meer in de weg te 
kunnen zitten. Maar drie minu-
ten voor tijd scoorde Cartouche 
de 3-2 en kreeg de thuisploeg 
het toch wat warm onder de voe-
ten. Balverlies voorin leidde ver-
volgens tot een counter van de 
Voorburgse dames. Zowel de 
verdediging van Castricum als 
invalkeepster Jocelyne Peters 
konden niet voorkomen dat Car-
touche in de laatste minuut de 
gelijkmaker scoorde: 3-3. Ont-
zettend zuur en een harde les 
voor de Castricumse meiden. 67 
minuten scherp en goed spelen 
is niet genoeg. Pas als het eind-
signaal klinkt, heb je gewonnen. 
En helaas klinkt het eindsignaal 
‘pas’ na zeventig minuten. 
Volgende week is de ploeg van 
Bob Henfling op bezoek bij Leo-
nidas in Rotterdam. De eerstvol-
gende thuiswedstrijd is op zon-
dag 30 november om 12.45 uur 
tegen Dopie.

The Sea Devils wint weer!
Castricum - De meeste spelers 
houden er niet zo van om in de 
namiddag op zondag te spelen.
Toch moesten de Castricummers  
aantreden in Amsterdam tegen 
het laaggeplaatste AMVJ.
De ploeg uit Amsterdam staat 
beduidend lager op de ranglijst 
mede door twee keer niet ko-
men opdagen. The Sea Devils 
wist niks van de ploeg en een la-
ge notering zegt niet veel in deze 
poule. De Castricummers begon-
nen gelijk fel aan de wedstrijd en 
een daverende dunk van Hollan-
ders was het openingsscenario 
van de wedstrijd.
Al na zes minuten spelen ston-
den de Castricummers op een 4-
16 voorsprong mede door ste-
als, goede passing en scores van 
Derwig, Strijder, Hoffman, Hol-
landers en een 3-punter door M. 
den Hollander. Het meegereis-
de vrouwelijk publiek dacht dit 
wordt een makkie. Opeens stok-
te de aanval van The Sea Devils 
en defensief liet men gaatjes val-
len. AMVJ kwam sterk terug en 
het eerste kwart eindigde slechts 
in een 13-19 voorsprong voor de 
ploeg uit Castricum. 
Het tweede kwart liepen de Cas-
tricummers achter de feiten aan 
en het was mede dankzij sterk 
offensief spel van Hollanders dat 
de ploeg uit Castricum niet op 
een te grote  achterstand kwam. 

Aanvallend, waren de grote cen-
ters van AMVJ op dreef en vaak 
met een extra bonus. Tevens mis-
te The Sea Devils dit kwart zes 
vrije worpen. Ruststand 32 – 31 
in het voordeel van AMVJ. 
Het derde kwart bleef The Sea 
Devils overeind  door redelijk of-
fensief spel. Engels scoorde van-
af de vrije worplijn en ook de an-
dere spelers, Hoffman, Strijder, 
Metselaar, Hollander en Hollan-
ders wisten doelpogingen te ver-
zilveren. AMVJ kon echter bijblij-
ven door een slappe verdediging 
van de Castricummers zodat op-
nieuw het vierde kwart de be-
slissing moest brengen. Interim 
coach C. Castricum van de Sea 
Devils bewaarde het beste ech-
ter als laatste. 
Met nog vier minuten te gaan 
en een 63-61 achterstand begon 
Sea Devils bijzonder fel te verde-
digen wat leidde tot veel balver-
lies van AMVJ en een dunk van 
Hollanders was de inleiding tot 
een goed slot van de spelers uit 
Castricum. 
Damstra, Derwig, Strijder, Engels, 
Hoffman en Hollanders zorgden 
ervoor dat de mannen uit Am-
sterdam niet meer aan scoren 
toekwamen en namen zodoen-
de de winst mee naar Castricum. 
Minpuntje waren de slechte vrije 
worpen van de Castricummers,  
18 om 34. Eindstand 63-71. 

Akersloot - P. Kraayvanger uit 
Medemblik, lid van biljartvereni-
ging Horna uit Hoorn is er zon-
dag in geslaagd kampioen te 
worden in de eerste klasse drie-
banden klein. Dit kampioen-
schap dat in biljartcentrum de 
Vriendschap in Akersloot werd 
gespeeld was ongekend span-
nend. Na zes ronden stonden de 
latere kampioen Kraayvanger, M. 
van Veen, B. de Graaf alle drie op 
tien punten. Met nog een ronde 
te gaan maakten zij allen kans op 

dit kampioenschap. In een recht-
streeks duel wist Kraayvanger B. 
de Graaf uit Haarlem te verslaan 
en op het andere biljart zegevier-
de H. Weijers uit Purmerend over 
M van Veen. Dat het ongekend 
spannend was blijkt uit het feit 
dat de tussenstand op beide bil-
jarts 24-24 was, dus volop kan-
sen voor alle vier biljarters.
De latere winnaar P. Kraayvanger 
mag in januari proberen het lan-
delijk kampioenschap voor zich 
op te eisen.

boeien. Castricum werd gaande-
weg sterker, had veelvuldig bal-
bezit, maar wist nauwelijks uit-
gespeelde kansen te creëren. 
Tegenstander BOL legde het ac-
cent op verdedigen en trok zich 
terug op eigen helft. En dat is een 
riskante speelwijze tegen Castri-
cum, dat bijna altijd weet te sco-
ren. De beslissende treffer was 
een coproductie van Niels Pop-
ping en Duco de Koning. De jon-
ge spits Niels Popping veroverde 
de bal rond de middenlijn, speel-
de zijn man uit bij de zijlijn en 
zette voor bij de eerste paal. Als 
een duveltje uit een doosje was 
het Duco de Koning, die met een 
snoekduik voor zijn man kwam 
en schitterend raak kopte, 2- 1.
Mark Kranendonk was trots op 
zijn ploeg. “We hebben dik ver-
diend gewonnen.”
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Speculaastocht
Akersloot - Zondag 23 novem-
ber is er weer een wandeling.
De wandeling is de speculaas-
tocht in Bergen en is vijftien ki-
lometer. Vertrek is om 9.30 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg. Voor inlich-
tingen: Tinie Leijen, 0251-315137 
of Cock Snijder 0251-313956.

Prijzen voor Tios turnsters
Limmen - Afgelopen zaterdag 
werd de eerste competitiewed-
strijd gehouden voor de divisie 
zes en zeven in sporthal d’Enterij 
in Limmen.
Als eerste waren de negenja-
rigen aan de beurt: Silke Ebels, 
Britt Min en Susanne de Jong. 
Bij de sprong wist Britt een 8.20 
in de wacht te slepen. Bij de brug 
verloor Susanne een punt. Op de 
balk maakte ze dit weer ruim-
schoots goed met 8.40. Zij be-
landde op de zesde plaats. Drie 
plaatsen boven Silke die een 
brugoefening turnde met 8.0. 
In de tweede wedstrijd kwamen 
Chantal Baltus, Joyce Rijs, Jamie 
Bakker en Manon Min uit voor 
TIOS. Jamie, die net hersteld is 
van een blessure turnde op vloer 

een 8.10 en balk 8.30. Manon 
turnde een overslag over de pe-
gasus met 8.60, maar viel van 
de brug met ophurken, 7.55. Zij 
turnde verder een goede wed-
strijd en belandde op de zesde 
plaats. Ook Jamie verliet voortij-
dig de brug, 7.35, waardoor zij op 
de negende plaats eindigde. 
Aan de andere kant van de zaal 
waren Chantal en Joyce be-
zig met hun wedstrijd. Chantal 
scoorde hoog op brug  met 8.70 
en vloer 8.40. Zij turnde zichzelf 
naar de tweede plaats en mocht 
de zilveren medaille in ontvangst 
nemen. Ook voor Joyce was het 
prijs. Met het hoogste cijfer voor 
balk, 8.80 en brug 8.30 mocht zij 
de bronzen medaille mee naar 
huis nemen.

Manon Min, Chantal Baltus, Joyce Rijs en Jamie Bakker.

Grote prijzenoogst voor 
Vios turners en turnsters
Castricum - Op 9 november 
vond de ontmoetingswedstrijd 
voor recreatieturners en -turn-
sters plaats in Heemskerk. Deze 
ontmoetingswedstrijd was tus-
sen de verenigingen TOSS, DOS, 
TIOS, WWSV, CAL en VIOS.
In de eerste ronde kwamen de 
jongtalenten geboren in 2001 
aan bod. Hier werd een derde, 
vierde en vijfde plaats behaald 
door Gaby van Burgel, Nicole v.d. 
Toom en Patrice Brakenhoff.
Bij de meisjes geboren in 2001 
was een eerste plaats weggelegd 
voor Stijne de Winter. Ook Isabel 
van Sprang, Cato Broenink, Fien 
Mascini, Mieke Bakker en Emma 
Rus turnden goede oefeningen.
Bij het geboortejaar 2000 be-
haalden Matindi Mgambi, Stijn 
van Sprang en Anne Kalshoven 
mooie resultaten. 
Bij de meisjes geboren in 1999 
was er weer een eerste en een 

derde plek te verdelen voor de 
VIOS-turnsters. De eerste plek 
was voor Amber Croon en de 
derde plek voor Mitzi Giling. 
Een vierde plaats was voor Lie-
ke Harwijne. 
Bij de meisjes geboren in 1998 
was er weer een eerste plek 
weggelegd voor VIOS. Deze was 
voor Marianne Bakker. Ook Lau-
ra Klut had hier goede oefenin-
gen laten zien.
Bij de meisjes geboren in 1997 
waren alle podiumplaatsen voor 
VIOS-turnsters. Deze waren 
achtereenvolgend voor Ges Oos-
terlaar, Nina Schelvis en Merel 
Croon. Ook Anne Fleur Schipper 
en Sannien Twisk hebben het 
uitstekend gedaan.
Als laatste kwamen de jongens 
aan de beurt. Ook hier was er 
een prijs voor VIOS en wel een 
eerste plaats voor Koen Roden-
burg. 

Hongaarse ope- 
ning helpt niet
Castricum - In de elfde ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum speelde 
Jan van Riel wederom zijn fa-
voriete Hongaarse opening. Te-
genstander Egbert Kooiman pro-
fiteerde al snel met de zwarte 
stukken door een mindere zet 
direct af te straffen. Jan verloor 
een belangrijke centrumpion en 
de stelling viel snel in duigen. Na 
de 20e zet gaf Jan ontgoocheld 
op en beloofde zichzelf voort-
aan een opening dichter bij huis 
te spelen. 
Thomas Broek kon met de witte 
stukken tegen koploper Sander 
Mossing Holsteijn slechts even 
hopen op een geslaagde coup. 
De zwarte stelling zag er na een 
Philidor-opening met de loper op 
f6 en paard op e7 verdacht uit en 
bleek al eens eerder op het bord 
gekomen. Het bleef andermaal 
bij een verdenking want Tho-
mas kon de opstelling niet weer-
leggen en al snel werd de vrede 
met een remise getekend. 
Rob Dekker speelde met wit te-
gen Willem Pool en kreeg al snel 
een aanval op zijn koningsstel-
ling te verwerken. Om de aan-
val aan de gang te houden of-
ferde Willem zijn paard en kreeg 
daar twee pionnen voor terug. 
Rob kon zich door nauwkeurig 
verdedigingswerk net redden en 
kwam uiteindelijk een volle loper 
voor te staan. Daarop streek Wil-
lem de vlag en feliciteerde zijn 
tegenstander.

Forse winst voor 
SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 14 november 
speelde Vredeburg ronde 8 en 
tevens de thuiswedstrijd tegen 
MSC uit Den Helder. Het werd 
een forse 6½-½ overwinning 
dankzij winst van Kramer, Admi-
raal, E. Stolp, Hageman, Ebels en 
Limmen en remise van B. Stolp. 
V.d. Storm blunderde een snelle 
winstvoortzetting weg en verloor 
een toren en de partij. De Ruijter 
stond flink beter tegen Van Duin 
maar zag niet hoe hij de partij 
moest afmaken. Van Duin pro-
fiteerde van deze aarzeling en 
ontsnapte. Borst had geen moei-
te met v.d. Bult en stijgt naar de 
vierde plaats. In groep B speel-
den de beide koplopers Allard de 
Vries en Ozair Dahi om de eerste 
plaats. Ozair kon zijn pion laten 
promoveren en won met twee 
dames deze belangrijke wed-
strijd.

Jan Beentjeswedstrijd
Regio - De Jan Beentjeswed-
strijd werd gevist in het Noord-
hollandskanaal te Purmerland. In 
vak A liet Cor Martens de schaal 
uitslaan naar 6.925 gram samen 
met 40 vissen ruim genoeg voor 
het winnen van het vak en de to-
taaloverwinning, tweede eindig-
de Hendrik Delbrugge en derde 
Nico Schouws. In het andere vak 
ging de winst naar Dolf Rijs met 

7,5 kilo (hoogste daggewicht) en 
elf vissen, tweede werd Herman 
Otte, gevolgd door Bert Groot op 
een derde plek in het vak.
Op zondag 7 december is de 
eerste wedstrijd van de Winter-
competitie. Gevist wordt aan het 
Noordhollandskanaal tussen 
Westgraftdijk en Purmerend. 
Voor meer informatie en opgave: 
Gert Lute, tel. 06- 10705422.

Meervogels gaat onderuit 
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels is tegen mid-
denmoter Hollandia met 1-2 on-
deruit gegaan. 
Het duel ging gelijk op maar de 
Akersloters wisten de achter-
stand niet meer goed te maken. 

Gezien het spelbeeld was een 
gelijkspel een betere afspiege-
ling van de wedstrijd geweest. 
Meervogels is zaterdag vrij van 
verplichtingen. 
De ploeg heeft uit tien duels der-
tien punten. 

Wintercompetitie HSV Limmen
Limmen - Ook deze winter orga-
niseert HSV Limmen een winter-
competitie voor leden van HSV 
Limmen, DVW, HVCastricum en 
De Sander. Gedurende drie wed-
strijden kunnen deelnemers vis-
sen op winterstekjes. 
23 november: verzamelen om 
8.30 uur bij het Stet. Vissen van 
9.00 tot 11.30 uur, 14 december: 
verzamelen om 8.00 uur bij Al-

bert Heijn Limmen. Vissen van 
9.00 tot 12.00 uur. Gracht in Alk-
maar, 25 januari: verzamelen om 
8.00 uur bij Albert Heijn Limmen. 
Vissen van 9.00 tot 12.00 uur. 
NH kanaal Akersloot of Alkmaar. 
De inleg per wedstrijd bedraagt 
2,50 euro. Opgeven tot zaterdag-
middag 18.30 uur bij Peter van 
der Heijdt, 072-5051056 of 06-
27872854.

Butter wint in Engeland
Castricum - AV Castricum at-
leet Michel Butter is winnaar ge-
worden van de ‘Gateshead In-
ternational Cross Country race’. 
Deze openingswedstrijd van de 
Engelse ‘Cross Challenge’ ken-
de met de vrijwel voltallige En-
gelse top aan de start een ster-
ke bezetting. Butter liep een ge-
controleerde wedstrijd waarin 
hij zich voortdurend in de front-
linie bevond. Na vier van de in 
totaal zes ronden reageerde de 
zich ijzersterk voelende Bever-
wijker ook alert op een versnel-
ling van Ndayisenga uit Burun-
di, om vervolgens zelf het tempo 
hoog te houden om zo de jagen-
de groep Engelsen voor te blij-
ven. Op de laatste steile heuvel 
maakte hij het verschil met z’n 
nog enig overgebleven concur-
rent. Met zijn winnende tijd van 
28.18 hield hij uiteindelijk negen 
seconden over op Ndayisenga en 
dertien op de als derde finishen-
de Engelsman Andy Vernon. Tom 
Wiggers was tevreden met zijn 
26e plek. De AVC’er hoopt zich 
volgende week tijdens de Wa-
randacross in Tilburg te plaat-
sen voor deelname aan het Eu-

ropees Kampioenschap cross bij 
de neosenioren. Christian de Lie 
passeerde in Gateshead de meet 
als 44e. Bij de cross voor atle-
ten onder de 20 jaar zette Niels 
Verwer een goede prestatie neer 
door zich in de loop van de wed-
strijd steeds te verbeteren en 
uiteindelijk op de elfde plek be-
slag te leggen. Lentine Klaassen 
heeft zaterdag haar eerste in-
door wedstrijd van het wintersei-
zoen met maar liefst drie clubre-
cords succesvol afgesloten. De 
C-juniore van AV Castricum be-
reikte met 8.3 seconde op de 50 
meter horden de finale, haar eer-
ste clubrecord. In de finale later 
op de dag eindigde ze uiteinde-
lijk als vierde in een tijd van 8.4. 
Bij het kogelstoten stootte de 
Castricumse de drie kilo wegen-
de kogel naar een afstand van 
9.34 meter; goed voor een twee-
de plaats en haar tweede clubre-
cord. De 50 meter sprint ging in 
een tijd van 7.2. Als laatste on-
derdeel stond het verspringen op 
het programma. Met een goede 
sprong van 4.93 bereikte de C-
juniore een vierde plaats en haar 
derde clubrecord van de dag. 
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Fraai jubileumboek 
BRC Kennemerland 

Regio - BRC Kennemerland be-
staat 75 jaar. Dit is het afgelopen 
jaar uitgebreid gevierd. 
Recent is over de geschiedenis 
van de BRC Kennemerland een 
fotoboek verschenen. Het boek 

Axmeriscota viert 
het 40-jarig bestaan
Akersloot - De Akerslootse vol-
leybalvereniging Axmeriscota 
bestaat dit jaar 40 jaar, en dat 
wordt gevierd! Zondag 23 no-
vember is iedereen welkom in 
Sporthal De Lelie te Akersloot.
Van 15.30 tot 17.30 uur wordt er 

teruggekeken op de afgelopen 
decennia en is er tijd voor een 
volleybalspel en een huldiging. 
Entree inclusief drie consump-
ties is 6,00 euro. Meer informa-
tie via Tiemen Jonker, tel: 072-
5114737.

Dames 2 in actie in Sporthal De Lelie te Akersloot.

Biljartvereniging WIK

Cor Stroet neemt het roer over
Castricum - Het komt niet elke 
week voor dat iemand 23 punten 
weet te scoren. Die eer viel de-
ze avond Cor Stroet te beurt die 
vorig seizoen, om wat voor rede-
nen dan ook, met zijn gemiddel-
de van 1.71 duikelde naar 1.49. 
Cor ging de uitdaging tegen niet 
de eerste de beste aan, namelijk 
Wim Baltus. Maar Cor was niet te 
verslaan. In dertien beurten was 
zijn klusje van 45 caramboles ge-
klaard, daarmee gelijk de nieuwe 
leider in het klassement.
Zijn naaste concurrenten, Peter 
Ent en Piet van Leur die tegen el-
kaar de bovenste plaats op het 
groene laken bevochten, kwa-
men niet verder dan respectie-
velijk zeven en tien punten. Zo 
blijft de spanning aardig aanwe-
zig. Van Henk Stengs werd ver-
wacht dat hij, gezien zijn pro-
gressie met nog meer extra pun-
ten naar huis zou gaan, maar de 
elf punten en de wetenschap dat 

Henk nog een partij in te halen 
heeft, biedt genoeg soelaas om 
naar de top drie op te rukken.                                                                               
Gert Lute deed tegen Wim van 
Duin een geslaagde poging om 
zijn gemiddelde op te krikken. 
Een klein rekensommetje liet 
zien dat Gert met 106 caram-
boles in 23 beurten uitkwam op 
4.60, en dat was goed voor der-
tien punten. Kees Baars en Hein 
Kitsz daarentegen ervaarden een 
troosteloze partij van beiden vier 
punten. Een tweede partij van 
Kees maakte dit verlies enigs-
zins goed met 3.09, al kostte het 
hem toch ook nog een verlies-
punt. Peter Vos was voor Kees de 
kwelgeest die twaalf punten bin-
nenhaalde en ook nog een par-
tij in moet lopen, zodat hij volop 
kansen kan creëren om straks bij 
de top drie te behoren. Jörgen 
Bolten tot slot kan terugzien op 
een prima partij van precies 2.00, 
goed voor twaalf punten.

In 1967 werd in Akersloot een 
‘sporthal’ gebouwd. Lineke Kap-
tein werd door de gemeen-
te gevraagd een vereniging op 
te richten. Ten huize van Dolf 
Demmers werd op 10 septem-
ber 1968 de vereniging gesticht. 
Op die avond bedacht iemand 
ook de naam Axmeriscota ‘ei-
kenhout aan het meer’. Akersloot 
heeft namelijk drie eikels in het 
wapen. Akersloot groeide en het 
aantal verenigingen ook. Actie-
ve volleyballers richtten al snel 
de secties badminton, tennis en 
basketbal op. De loten leerden 
op eigen benen te staan. Uitein-
delijk is er nog maar één Axme-
riscota, dat is de volleybalclub.
‘Overdie’ was slechts een gym-
zaal, te laag voor het hogere vol-
leybalspel. 
Tot 1988 speelde Axmeriscota de 
thuiswedstrijden in andere zalen: 
in Beverwijk, Castricum, Heems-
kerk, Limmen en Uitgeest. En 
dat ging voortreffelijk. Dames- 
en herenteams speelden in de 
eerste klasse. Sporthal ‘De Lelie’ 
kwam en nu speelt Axmeriscota 
in eigen dorp. De vereniging be-
staat tegenwoordig uit twee he-
ren- en twee damesteams die 
competitie spelen in de regio. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom! 
Voor meer informatie kan men 
kijken op www.axmeriscota.nl. 

Alle mannen winnen bij CAS RC

Rugbyers zien groei 
naar de top komen
Castricum - Er was nog geen 
winst op de ranglijst deze week, 
maar de mannen van de Castri-
cumse Rugby Club zien de stij-
gende lijn groeien. Door het ver-
lies van de nummer twee Hilver-
sum bij Diok kon de ploeg uit 
Leiden dit weekend niet inge-
haald worden, maar de overwin-
ning van de Castricummers in 
Amersfoort duidde op een klim 
in de rangorde in de Ere-klasse 
van het Nederlandse rugby. Zon-
der echt spektakel werd bij Eem-
land een 6–45 zege weggesleept 
en vooral duidelijk werd dat er 
nog veel meer in het vat zit. 
De Shadows behaalden een 
knappe winst in Nijmegen. NS-
RV Obelix moest met 11–12 haar 
meerdere erkennen in CAS RC. 
Het Driede was op het eigen 
Wouterland ongenaakbaar te-
genover koploper AAC 3 en 
won met 50–5. Alleen de Ladies 
moesten deze zondag het onder-
spit delven. Een overmacht van 
Eemland werd de Castricum-
sen teveel. Heel moedig gingen 
de dames uiteindelijk met 48–4 
ten onder.

Al snel werd in Amersfoort dui-
delijk dat de hekkensluiter van 
de Ereklasse ook niet van de 
nummer zeven zou kunnen win-

nen. Eemland, dat vrijwillig pro-
moveerde door het uitvallen van 
de Oisterwijk Oysters, is niet op-
gewassen tegen de ervaring die 
de andere Ereklasseteams te-
genover ze zetten op het veld. 
Binnen 5 minuten viel dan ook 
al de eerste Castricumse score, 
op het bord gebracht door Daan 
Pannekeet. Dat de ploeg uit de 
keistad graag wil meedoen bleek 
even later toen de Amersfoortse 
flyhalf een penalty benutte voor 
3–5. 
Er werd enige hoop gekoesterd, 
maar na een kwartier spelen lie-
ten de Castricummers hun over-
macht al weer gelden. Sven Berg 
maakte een break en Daniel Mc-
Corkindale scoorde. Eemland 
verstoorde het spel regelmatig 
en wist nog een strafschop uit 
het vuur te slepen. Met de 6–12 
waren de wapenfeiten eigenlijk 
al geteld. In de laatste tien mi-
nuten scoorden Rob Molenaar 
en Lammert Ruiter en met twee 
conversies van Molenaar kwam 
de ruststand op een veilige 6–
24: het bonuspunt voor vier tries 
was al binnen.
Het automatisme kwam er in de 
tweede helft niet zo makkelijk 
meer in. Johan Mooij verliet uit 
voorzorg het veld met een pijn-
lijke schouder voor Daniel Zwij-

nenberg en met meerdere wis-
sels aan beide zijden werd het 
spelbeeld even rommelig. Hal-
verwege de tweede helft zorgde 
debutant in de Castricumse ge-
lederen Richard Mills voor nog 
een try en hij herhaalde die actie 
tien minuten voor tijd nog eens. 
McCorkindale showde zijn talent 
nog even en met nog drie con-
versies van Molenaar kwam de 
eindstand op een respectabele 
6–45 overwinning. 
Des Tuiavii was vooral verheugd 
over de rentree van Jeroen van 
der Loos en Pieter Bob Wie-
renga, jongens die voor de rest 
van het seizoen nog wel eens 
het verschil kunnen maken. Hij 
is ook tevreden over de Nieuw-
Zeelandse nieuwelingen Mauri 
Harris en Richard Mills, die zich 
goed in het team kunnen voe-
gen. 
De ingeslagen weg zal zeker re-
sultaat opleveren en komende 
zondag moet dat resulteren in 
een klim op de ranglijst als Di-
ok op Wouterland kan worden 
verslagen. Ook de Ladies en de 
Shadows spelen op Wouterland. 

Het Driede gaat naar Apeldoorn 
om tegen de Rams te spelen en 
de Colts gaan naar Leiden voor 
de ontmoeting tegen Diok.

Castricummers doen het 
goed bij het NK teamturnen
Castricum - Tijdens het Neder-
lands kampioenschap teamtur-
nen, dat op zaterdag 15 novem-
ber in Vught plaatsvond, hebben 
de Castricummers Misha Schram 
en Mats van Burgel goede resul-
taten behaald.
Misha Schram en Mats van Bur-
gel komen uit voor turnvereni-
ging PAX uit Haarlem. Een team-
turnwedstrijd bestaat uit dezelf-
de toestellen als een norma-
le turnwedstrijd, namelijk vloer, 
voltige, ringen, sprong, brug en 
rek. Per toestel mogen vier tur-
ners hun oefening laten zien. De 
drie beste resultaten per toestel 
tellen mee voor de eindscore.
Het team van Misha Schram, dat 
verder bestaat uit Thom Bak-
ker, Dylan Kortekaas en Rick van 
Beek heeft een zesde plaats be-
haald van de 17 deelnemende 
teams. Misha heeft weer een de-
gelijke wedstrijd geturnd, met 
vooral op de brug een prachtige 
oefening.

Mats van Burgel, de regerend 
kampioen van 2007, kon het 
kampioenschap afsluiten met 
een mooie 2e plaats. Het team 
van Mats van Burgel, dat ver-
der bestaat uit Duco Veldhui-
zen, Derk van Ewijk en Loran de 
Munck hield het tot op het laatst 
erg spannend. Uiteindelijk was 
het verschil met de kampioen 
maar 1,5 punt. 
De eerste plaats was zeker be-
reikbaar geweest. Mede door 
een val van de brug door Derk 
en een blessure van Mats, opge-
lopen in de warming-up, kon ook 
Mats niet aan zijn gebruikelij-
ke niveau komen. Hierdoor gin-
gen de kostbare punten van een 
waarschijnlijk kampioenschap 
helaas verloren.
Voor trainer Rob Hartman wa-
ren de resultaten van zijn ge-
deeltelijk nieuwe teams boven 
verwachting, hij is dan ook blij 
met het resultaat en trots op zijn 
mannen.

telt zo’n 200 pagina’s aan beeld-
materiaal over 75 jaar wielerge-
schiedenis van BRC met foto’s 
van bekende renners van toen 
en nu. Het jubileumboek is ge-
bonden en in hardcover uitge-
voerd. 

Het boek kost 12,50 euro en is op 
meerdere plaatsen af te halen. 
Wie het boek thuis wil laten be-
zorgen betaalt 17,50 euro inclu-
sief verzendkosten. Voor de af-
haaladressen zie: www.brcken-
nemerland.nl of 0251-671523.
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Mart Kat benoemd tot 
vierde erelid van CAS RC

Castricum - Tijdens een geani-
meerde Algemene Ledenverga-
dering afgelopen donderdag is 
scheidend voorzitter Mart Kat 
benoemd tot Erelid van de Cas-
tricumse Rugby Club. Naar eigen 
zeggen bevindt hij zich in het 
beste gezelschap: dat van Kees 
Kabel, Mats Marcker sr en Ma-
rina Marcker. 
Het agendapunt verkiezing voor-

zitter werd een hamerstuk. Kat 
verhaalde op zijn karakteristieke 
wijze een slotwoord en vervol-
gens stemde de vergadering vol-
mondig in met de aanstelling van 
Niek Valk als nieuwe voorzitter. 
Zijn eerste daad was een aange-
name; hij mocht Kat toespreken 
en bedanken voor zijn ongeken-
de inbreng tijdens de meest suc-
cesvolle jaren van CAS RC. Met 
een enorme bos bloemen en de 
onthulling van de reeds opge-
schilderde plaquette met erele-
den kon Kat de hamer met op-
geheven hoofd overdragen aan 
Valk.
Eerder op de avond werd ook 
Theo Beentjes geëerd. Voor zijn 
enorme inzet voor de jeugdaf-
deling van CAS RC werd hij na 
het neerleggen van zijn taken 
benoemd tot Lid van Verdien-
ste. Hij zal nog wel fungeren als 
steun en toeverlaat van zijn op-
volger Linette Dekker en als spe-
lersvader ook regelmatig bij di-
verse wedstrijden actief aanwe-
zig zijn.

Gelijkspel voor Vitesse’22
Castricum - Na een teleurstel-
lend gelijkspel tegen rode-lan-
taarn-drager Hellas Sport vorige 
week, was een goed resultaat te-
gen een andere laagvlieger, VSV, 
gewenst. Zonder de geblesseer-
de topscorer Beentjes kon Vi-
tesse’22 echter niet aan de ver-
wachtingen voldoen: 1-1.

Vitesse’22 heeft de reputatie 
zich moeilijk op te laden voor 
een wedstrijd tegen een laag-
geklasseerde tegenstander. In 
de eerste helft kwam die repu-
tatie weer aan het licht. De Cas-
tricummers speelden slordig 
en de beleving was ver te zoe-
ken. Gevoed door dit gegeven 

was het dan ook VSV die de eer-
ste 45 minuten met de scep-
ter zwaaide. Dit resulteerde niet 
in grote kansen, maar slechts in 
een aantal hachelijke momen-
ten voor het doel van Koekkoek. 
Er was dan ook hulp van Vites-
se’22 nodig om voor VSV de sco-
re te openen. Een slappe voor-
zet werd slecht weggewerkt en 
kwam toevalligerwijs voor de 
voeten van een spits van VSV. Hij 
aarzelde niet en schoot op fraaie 
wijze binnen. Met de 0-1 achter-
stand werd de kleedkamer op-
gezocht. Vitesse’22 kwam na de 
rust herboren het veld op. De 
werklust werd beloond. Een har-
de vrije trap van middenvelder 
Poel werd slecht verwerkt door 
de keeper van VSV, zodat Mark 
Kokkelkoren kon scoren. De ver-
vanger van topscorer Beentjes 
stond op de juiste plek. Met tien 
man, Touber kreeg zijn tweede 
gele kaart, ging Vitesse’22 door 
op zoek naar het winnende doel-
punt. Op een grote kans voor 
Blankendaal na, kon Vitesse’22 
weinig afdwingen en werden de 
drie punten niet gehaald.

Meervogels komt niet tot scoren
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels is tegen het laag-
geplaatste Zaanlandia met 0-2 
onderuit gegaan. Het team van 
trainer Han Visser kwam maar 
niet aan scoren toe. De volle-
dig in het zwart gestoken tegen-
stander was voor rust de sterk-
ste. Door meer behendigheid en 
door goed vrijlopen had Zaan-
landia een zeer eenvoudige eer-

ste helft. De 0-2 ruststand, tref-
fers van Bozkoert en Sintjago, 
was dan ook volkomen verdiend 
en vooral de eerste goal was een 
hele fraaie. Het enige lichtpuntje 
bij de thuisploeg was de terug-
keer van Tom van den Brink die 
zeer verdienstelijk inviel. In de 
tweede helft een iets beter Meer-
vogels met wat meer agressie en 
daadkracht. Echte kansen wer-

Slechte periode voor VV Limmen
Limmen - Het gaat even wat 
minder met VV Limmen. Het team 
verloor tegen koploper VVW met 
3-0 en dat was het derde verlies 
op rij. Het team hoeft beslist niet 
in paniek te raken want daarvoor 
is de selectie te sterk.
Koploper VVW was simpelweg te 
sterk voor Limmen en na een 3-0 
achterstand halverwege, slaagde 
Limmen er in de tweede helft in 
de schade binnen de perken te 
houden, 5-2. Alleen in het eerste 
kwartier kon Limmen de koplo-
per van de derde klasse A enigs-
zins bijbenen. Beide ploegen 
hadden wat kleine kansen ge-
had toen Vooruitgang Vergt Wils-
kracht op voorsprong kwam. De 

tackle van scheidsrechter Gido 
Meijer vond geen genade in de 
ogen van scheidsrechter Mee-
kes en de leidsman legde de bal 
op de penaltystip. Vanaf elf me-
ter schoot de spits van VVW zijn 
ploeg op voorsprong: 1-0. 
Daarmee was de ellende voor 
Limmen nog niet voorbij. Halver-
wege prijkte er een 3-0 tussen-
stand op het bord en leek een 
afstraffing voor ons in het ver-
schiet te liggen. Vlak na het der-
de doelpunt had Limmen het ge-
luk niet aan haar zijde toen de 
bal via de voet van Jeroen Veldt 
tegen de lat caramboleerde. Het 
laatste sprankje hoop dat Lim-
men nog koesterde werd vijf mi-

VV Limmen in slotfase onderuit
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen zijn thuis tegen SC Bui-
tenveldert met 1-2 onderuit ge-
gaan. Het team speelde een goe-
de wedstrijd maar werd daarvoor 
niet beloond. Subtopper Buiten-
veldert was een oude bekende 
uit het bekertoernooi van dit sei-
zoen. Limmen verloor toen met 
een gehavende opstelling met 6-
0. Met Monique en Nathalie nog 
steeds in de lappenmand besloot 
ook Laura een weekje in de on-
gezellige mand door te brengen. 
Buitenveldert kon na verwarring 
achterin scoren. Limmen speelde 
daarna met veel spirit. De thuis-
ploeg onderschepte veel ballen 
en won de persoonlijke duels 
maar scoorde niet voor rust. 
Na de thee ging de thuisploeg 
op dezelfde voet verder. Op het 
middenveld was het aanpo-
ten voor Limmen maar Jantien 
en Marije hebben hard aan hun 
conditie gewerkt en waren vaak 
een blok aan het been voor de 
dames van Buitenveldert. Het 
harde werken leverde kansen op 

een schot van Yvonne maar de 
keepster wist de bal nog net uit 
de kruising te tikken, Tamara re-
ageerde hier alert op en wist de 
bal in de rebound in te schieten. 
Een verdiende 1-1. Hierop ging 
het spel over en weer en kregen 
beide teams nog kansen op de 
overwinning. Toch waren zij er 
met twee schoten van Kim en 
een kopbal van Judith het dicht-
ste bij. De tegenpartij wist moei-
lijk bij het doel van Limmen te 
komen door goed verdedigend 
werk van Astrid, Kim en de al-
tijd sterke Liedwij. Helaas voor 
de thuisploeg wist Buitenvel-
dert er toch met alle punten van-
door te gaan door een afstands-
schot dat onderweg door het 
veld raar opstuitte. Hierna wist 
de lappenmand nog een slacht-
offer te maken. Linda, net weer 
hersteld, liep een spierscheuring 
op in haar bovenbeen. Limmen 
verloor onverdiend maar in deze 
vorm kan het niet anders dan dat 
er snel weer punten worden be-
haald in de tweede klasse.

den niet gecreëerd en uiteinde-
lijk moesten ook de meest fana-
tieke fans stellen dat er kansloos 
verloren werd. Meervogels moet 
het zondag uit opnemen tegen 
Sporting Krommenie en dat is de 
een na laatste in de ranglijst van 
de vierde klasse. Meervogels zal 
daar revanche moeten nemen. 
De ploeg van Visser heeft uit ne-
gen duels twaalf punten. 

nuten na de pauze de bodem in-
geslagen toen VVW uitliep naar 
4-0. Na een goed aanvalsopzetje 
tussen René Hof en Veldt scoor-
de laatstgenoemd 4-1, maar 
VVW sloeg direct terug. 
Limmen incasseerde nog wel de 
beloning voor de inzet die het in 
de tweede helft toonde. Invaller 
Wouter Koot zorgde voor 5-2. 

Uithuilen en opnieuw beginnen. 
Tot aan de winterstop resteren 
Limmen nog drie wedstrijden 
met thuisduels tegen WGW en 
Blokker en een uitbeurt in Me-
demblik. Mooie gelegenheden 
om het geschonden blazoen op 
te poetsen. 

Verrassende uitslagen bij Schaakclub Bakkum
Castricum - In de achtste ron-
de speelden Han Kemperink en 
Dirk Schut een enerverende par-
tij, waar heel veel inzat en ook 
veel niet werd gezien. Schut won 
het duel verrassend na opportu-
nistisch aanvalsspel en rukte op 
naar de derde plaats. Bob Bak-
ker had tegen Peter Siekerman 
een erg originele opzet. Sieker-
man bleef echter de betere stel-
ling houden door druk op een 
niet gerokeerde koning op te 

voeren. Een blunder van Bak-
ker kostte een heel stuk en eni-
ge zetten later gaf hij gedesillu-
sioneerd op. Ton Morcus wist na 
een moeizame strijd tegen Jacob 
Bleijendaal het volle punt binnen 
te halen en volgt hierdoor Sie-
kerman op de ranglijst met een 
miniem verschil. Henk van der 
Eng speelde zoals vanouds zijn 
geliefde Engelse Botwinnik vari-
ant, ditmaal tegen Arno Schlos-
ser. Na een gelijkopgaande strijd 

kon Van der Eng afruilen naar 
een gunstig eindspel en de winst 
binnenhalen. Adri Twisk wist 
verrassend Fons Vermeulen met 
zwart te verslaan na een span-
nend gevecht. De partij tussen 
de sluwe Sjoerd Gaastra en Cees 
de Groot eindigde uiteindelijk in 
remise. Frank Romeijn wist met 
goed schaak verrassend Hans 
Damman te verslaan. Stand aan 
kop: 1. Peter Siekerman; 2. Ton 
Morcus; 3. Dirk Schut.

Peperkamp haalt fel uit
Castricum - In de biljartpartij 
tussen Frans Peperkamp en Jan 
Hans v.d. Berg was de stand ma-
tig. In de zevende beurt maakte 
Frans een serie van 220 caram-
boles. In de elfde beurt maakte 
Frans zijn laatste dertien punten 
met een moyenne van 22,70 en 
Jan Hans van 6,09. Willem Scher-
mer speelde een partij tegen Jan 
Levering. In veertien beurten had 
Willem de 180 caramboles bij el-
kaar met in de vijfde beurt een 
serie van 115. Jan eindigde op 
100. Jan Visser won in 20 beur-
ten van Ber Veld met een serie 

van 86, 48 en 39. In te veel beur-
ten won Moniek Schigt van Hans 
Gosselink. Hans, die geen ho-
ge serie kon maken in die par-
tij kwam niet verder dan 121 ca-
ramboles. De koploper Ab Schuit 
verloor in 25 beurten van Rob 
Klaver. Piet de Graaf won van 
Cees Suurbier. Piet maakte in de 
achttiende beurt nog een kader-
serie van 34. Het C1 team van 
Onder Ons won met 14-0 tegen 
de Diamonde uit Alkmaar. Frans 
Peperkamp maakte zijn beide 
partijen uit met 500 caramboles 
in 22 beurten.
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Activiteiten 
bij Conquista 
Limmen - Ook dit weekend is 
er weer van alles te doen in jon-
gerencentrum Conquista op de 
Kerkweg 50 te Limmen.
Op vrijdagavond 21 november 
is er in Club X-tra voor jongeren 
van twaalf tot zestien jaar. 
Zaterdagochtend 22 november 
kan er bij de Conquista Kids, 
voor kinderen van vier tot en met 
negen jaar, weer flink geknut-
seld worden. De boekenwurmen 
kunnen deze ochtend een ver-
sierde boekenlegger maken. De 
entree voor deze activiteit be-
draagt 1,00 euro.
Zaterdagavond 22 november is 
er een filmavond in Club X-tra 
voor jongeren van twaalf tot zes-
tien jaar.
Club Xtra is zowel op vrijdag als 
op zaterdag geopend van 19.00 
uur tot 22.00 uur, de Conquis-
ta Kids is zaterdagochtend van 
10.30 tot 12.00 uur.

Jeugdkoor van 
de Corneliuskerk 
verzorgt dienst
Limmen - Twee keer per jaar 
verzorgt het jeugdkoor van de 
Corneliuskerk de inhoud van een 
kerkdienst. Op zaterdagavond 22 
november om 19.00 uur is het 
weer zo ver. Er zijn weer nieuwe 

Herfstlampjes maken in de Hoep

Najaarsactie 
bij Klaver Vier
Castricum - Met de wintertijd 
komen ook de acties weer van 
stal tezamen met het paard van 
Sinterklaas. De Klaver Vier ac-
tie geeft 25% korting op een ar-
tikel als men met de kortings-
bon, die elders in deze krant in 
de advertentie staat, in de winkel 
komt. De kortingsbonnen wor-
den uitgedeeld op de markt, in 
de Tuin van Kapitein Rommel en 
op Geesterduin. 
Dit jaar is er door de medewer-
kers een ontwerp gevouwen in 
de vorm van een abstracte Kla-
ver Vier.
De Klaver Vier winkel bevindt 
zich op de Dorpsstraat 45A in 
Castricum.

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

Vermist:
Dr. Benderslaan Castricum: forse 
donkercyperse gecastreerde ka-
ter, korte staart, Pipo.

Gevonden:
Grutto Castricum: cypers kater-
tje, lichte kin, circa 6 maanden. 
Stationsweg Castricum, don-
kercyperse kater, gecastreerd, 
zwarte streep over rug, goudgele 
ogen, circa 5 jaar.
Camping Bakkum: zwarte kater, 
gecastreerd, witte bef, kin, buik 
en poten, 1,5 à 2 jaar. Van der 
Mijleweg Bakkum: wit/zwart ge-
vlekte poes.

Gevonden en
vermiste dieren

Meer vrije tijd dan de buurman
Kozijnen schilderen passé 
met Select Windows
Haarlem - De kunststof kozij-
nen van Select Windows / Van 
der Vlugt zijn al jaren toon-
aangevend op de Nederlandse 
markt. Op basis van hoogwaar-
dige Schüco profielen worden 
alle kozijnen op maat gemaakt in 
eigen fabriek. Niet alleen maken 
zij alle kozijnen volgens de beno-
digde afmetingen, ze bieden ook 
een brede keuze aan kleuren. En 
met het assortiment profielen 
dat Schüco levert kan het bedrijf 
ook kozijnen leveren die er uit-
zien zoals de klant dat wil. Lang 
was het zo dat kunststof kozij-
nen het uiterlijk van de woning 
fors veranderden. Er zaten nogal 
wat beperkingen aan het profiel 
van de toenmalige kunststof ko-
zijnen, waardoor deze qua uiter-
lijk de authentieke houten kozij-
nen niet konden vervangen. Het 
gebruik van kunststof bood wel 
voordelen, maar mooier werd het 
er niet op. Door nieuwe techno-
logieën en vele innovaties is de 
situatie tegenwoordig heel an-
ders. Het is namelijk mogelijk om 
de authentieke houten kozijnen 
te vervangen door kunststof ko-
zijnen die het uiterlijk van de wo-
ning niet of nauwelijks verande-
ren. Met behulp van de nieuwste 
profielen kunnen kozijnen ge-
maakt worden die verdiept lig-
gen. Ook zijn de kunststof ko-
zijnen van tegenwoordig niet 
meer saai en vlak. Voeg daar-
bij de mogelijkheid om de hout-
structuur perfect na te boot-
sen en er is nagenoeg geen ver-
schil met de oude houten kozij-
nen. Maar er zijn natuurlijk wel 
verschillen. Houten kozijnen ver-
gen nogal wat onderhoud. Re-
gelmatig moet er geschuurd, bij-
gewerkt en geschilderd worden. 

Bij kunststof kozijnen behoort dit 
tot het verleden. Omdat Select 
Windows hoogwaardige materi-
alen gebruikt, heeft men nauwe-
lijks onderhoud aan de kunststof 
kozijnen. Schilderen hoeft niet, 
laat staan schuren. Het meeste 
werk zit in het inbouwen. Maar 
daar is geen omkijken naar want 
dat doen de mensen van Van der 
Vlugt. 
Alleen schoonmaken blijft over, 
maar dat is met de gebruikte ma-
terialen in een handomdraai ge-
beurd. Behalve dat de kunststof 
kozijnen van Select Windows / 
Van der Vlugt onderhoudsarm 
zijn, leveren zij ook een bijdra-
ge in energiezuinig wonen. Door 
de gebruikte profielen is het mo-
gelijk om fors te besparen op 
het energieverbruik. Daarnaast 
wordt zelfs bij harde wind geen 
tochtlucht binnen gelaten door 
het gebruik van twee dichting-
vlakken. Dit zorgt overigens ook 
voor goede geluidsisolatie. 
De kozijnen hebben door al de-
ze eigenschappen meerdere 
keurmerken, zoals het KOMO, 
SKG en VKG keurmerk. Boven-
dien hebben de kunststof kozij-
nen het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. Samen met inbraakwe-
rend hang- en sluitwerk zorgen 
de kunststof kozijnen van Se-
lect Windows voor meer veilig-
heid. Toch een prettige bijkom-
stigheid. Bezoek eens de show-
room van Select Windows / Van 
der Vlugt aan Vondelweg 540, in 
Haarlem-Noord. Het telefoon-
nummer is 023-5382277, of kijk 
op www.vandervlugt.nl. Ope-
ningstijden: maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur, 
donderdag 19.00 tot 21.00 uur en 
zaterdag 10.00 tot 17.00 uur.

Castricum - Op woensdagmid-
dag 26 november kunnen kinde-
ren van zes tot en met twaalf jaar 
samen met de boswachter aan 
de slag om met natuurlijke ma-
terialen een eigen sfeerlichtje te 
maken. 

De workshop begint om 14.00 
uur en duurt tot ongeveer 16.00 
uur. Er is plaats voor maximaal 
15 kinderen en deelnemen kost 
4,00 euro. Aanmelden via www.
pwn.nl/activiteiten of 0900-
7966288.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
05-11-2008: Dean Liam, zoon 
van R. Scheffer en B.C.C.M. Ou-
dejans, geboren te Alkmaar. 07-
11-2008: Bandi, zoon van J. Le-
ijen en R.K. Kruger, geboren 
te Beverwijk. 11-11-2008: Jen-
te, dochter van C.L.J. Langeveld 
en J. van Eck, geboren te Be-
verwijk. 11-11-2008: Hugo, zoon 
van C.L.J. Langeveld en J. van 
Eck, geboren te Beverwijk. 12-
11-2008: Miguel Boaz, zoon van 
B. Llama en E.G. Keesmaat, ge-
boren te Castricum. 12-11-2008: 
Lotte Johanna Grietje, dochter 
van P.B.P. Welboren en M.A. Rit-
zema, geboren te Castricum.

Wonende te Bakkum:
03-11-2008: Ali, zoon van O. Al-
dirmaz en S. Kurt, geboren te Be-
verwijk. 10-11-2008: Saar, doch-
ter van A.P. Hes en S.M.G. Kuijs, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
07-11-2008: Britt Bebèl, doch-
ter van J.A. Goossens en G.E. van 
der Giesen, geboren te Alkmaar. 
09-11-2008: Amber Jane, doch-
ter van C.W. Schaft en C. den 
Dekker, geboren te Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
07-11-2008: Visser, Cornelis en 
Walsweer, Gerben, beiden wo-
nende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
10-11-2008: Meijne, Johannes 
C. en Lugtigheid, Blue, beiden 
wonende te Castricum. 11-11-
2008: Zoon, Ron J.J. en Meijne, 
Kim M.P., beiden wonende te 
Akersloot.

Overleden: 
Wonende te Akersloot:
04-11-2008: Allaart, Cornelis, 
oud 96 jaar, overleden te Zijpe, 
gehuwd geweest met S.T. Claris-
sen. 11-11-2008: Schipper, Du-
vera, oud 83 jaar, overleden te 
Bergen (NH), gehuwd geweest 
met W.T. Groot.

Wonende te Castricum:
03-11-2008: Losekoot, Hermi-
na, oud 83 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met S.G. 
Vriend. 
04-11-2008: de Weerd, Maria J., 
oud 80 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met N.C. 
van Zwienen. 12-11-2008: Ous-
soren, Aart, oud 80 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
A.E. Hansen.
Wonende te Limmen:
08-11-2008: Rongen, Geertruida, 
oud 89 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met A. 
Goulooze. 09-11-2008: Verduijn, 
Joannes, oud 84 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met A. Schut.

Tsjechische Gentlemen Singers 
zingen grenzenloos à capella

Castricum – Iskra heeft voor het 
laatste concert in het Jazz & We-
reldmuziek Festival een buiten-
gewoon ensemble op het pro-
gramma staan. Zaterdag 22 no-
vember zingt vocaal à capella 
ensemble The Gentlemen Sin-
gers folksongs uit de 19e en 20e 
eeuw uit Bohemen, Moravië en 
Slovakije en de Baltische staten. 
Repertoire dat hier niet vaak ge-
hoord wordt maar dat bijzon-

der aansprekend is door de vol-
le klankkleuren en de expressivi-
teit van tekst en muziek. Dit con-
cert in Stayokay Bakkum-Noord 
begint om 20.15 uur. 
De entreeprijzen van Iskra zijn: 
10,00 euro, voor Iskra-dona-
teurs, studenten en CJP 8,00 eu-
ro en voor kinderen tot en met 
twaalf jaar 6,00 euro. Informatie 
en kaarten bestellen via www.is-
kra.nl, mail naar info@iskra.nl of 
bel 0251-674379. 
Vokaal ensemble de Gentlemen 
Singers uit Tsjechië behoort tot 
de beroemdste en meest ge-
vraagde vokale ensembles van 
Tsjechië.  De negen jonge man-
nen van dit ensemble zingen à 
capella, uiteenlopend repertoire 
van Gregoriaans tot oude tradi-
tionele volksliederen. Daaronder 
zijn folksongs uit de 19e en 20e 
eeuw uit Bohemen, Moravië en 
Slovakije en de Baltische staten. 

teksten geschreven op muziek 
van ABBA, Joan Osbourne en 
A. McDonald. Binnen de paro-
chie is het jaarthema: ‘Vrouwen 
in de bijbel’ Het jeugdkoor heeft 
de vrouw Judit uit het gelijkna-
mige boekje uit de bijbel uitge-
kozen en uitgewerkt. Met veel 
talent en enthousiasme geeft 
de groep uitleg over dit verhaal. 
Teksten die door de jongeren zelf 
geschreven zijn. 
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Avondje kienen
Castricum - Vrijdag 21 novem-
ber wordt een kienavond geor-
ganiseerd door de sjoelvereni-
ging De Sjoelschijf Kennemer-
land. Dit vindt plaats in de kan-
tine van Odin59 Hoflaan 1 in 
Heemskerk. Het kienen begint 
om 20.00 uur. 

Wisselende resultaten 
Uitgeester hockeyers
Uitgeest - Bij MHCU waren er 
dit weekend wisselende resulta-
ten. Afgelopen zaterdag speel-
de Uitgeest meisjes D1 uit tegen 
Bloemendaal. Een leuke wed-
strijd waarbij Uitgeest tot twee 
keer toe op voorsprong kwam. 
Bloemendaal beschikte echter 
over een sterke counter en een 
hard schot waardoor bij rust Uit-
geest tegen een 3-2 achterstand 
aankeek. 
Na de rust ging Uitgeest fel in 
de aanval. Met mooie combina-
ties werd het doel opgezocht. 
Uiteindelijk kwam de meer dan 
verdiende gelijkmaker. Tegen 
het eind van de wedstrijd brak 
Bloemendaal toch nog twee keer 
door waardoor Uitgeest met 5-3 
verloor. Een prima wedstrijd van 
Uitgeest wat zeker een gelijkspel 
had verdiend.
Bij de meisjes 8D1 bestond 
enige verwarring waar ze nou 
moesten spelen. Ze hadden een 
thuiswedstrijd, maar die moest 
gespeeld worden in Alkmaar. 
Dat krijg je als de vereniging 
groeit en je maar één veld hebt. 
Om 9:30 stonden zij toch op tijd 
klaar tegenover de tegenstan-
ders uit Alkmaar. De wedstrijd 
ging van start en al snel kwam 
er een bal op een voet binnen de 
cirkel, strafcorner voor Alkmaar. 
Via een mooie combinatie ver-
dween de bal na een harde klap 
achter de keeper: onhoudbaar. 
Een paar minuten later gebeur-
de precies hetzelfde. Dat be-
loofde een hele zware wedstrijd 
te worden. Maar de Uitgeester 

meiden wisten op dat moment 
uitstekend om te schakelen. De 
rest van de wedstrijd ging over 
en weer. Dan weer kansen voor 
Uitgeest, dan weer voor Alkmaar 
en wat een mooie combinaties, 
felheid en passie, geweldig. Tot 
scoren kwamen ze helaas niet, 
daar moet nog wat aan verbe-
terd worden. De eindstand 0-2.
Jongens D1 deden het voortref-
felijk tegen Alliance. Al snel ston-
den zij op een 1-0 voorsprong. 
Hoewel Alliance erg hun best 
deed, kwamen zij niet tot scoren. 
Bij de rust hadden de jongens 
van Uitgeest al een 2-0 voor-
sprong opgebouwd. De tweede 
helft waren de jongens erg aan 
elkaar gewaagd. De aanvallen op 
beide helften wisselden elkaar 
voortdurend af. Alliance deed er 
alles aan om een keer te scoren, 
maar het mocht niet lukken. Uit-
geest maakte nog wel een derde 
doelpunt. Op het moment dat het 
eindsignaal klonk, kreeg Allian-
ce nog een strafcorner toegewe-
zen. Buiten de reguliere speeltijd 
werd deze genomen en Allian-
ce wist deze te benutten waar-
door de eindstand 3-1 werd in 
het voordeel van Uitgeest. 

De jongens C1 hadden een 
prachtige wedstrijd tegen Pino-
ke. Lange tijd leek het erop dat 
het op een gelijkspel zou uit-
draaien, echter Pinoke legde de 
bal achter de Uitgeester keeper 
op het moment dat het eindsig-
naal klonk waardoor Uitgeest 
met 1-2 verloor. 

Clinic speedbadminton
Uitgeest - Op 7 december wordt 
er een clinic speedbadminton 
georganiseerd door badmin-
tonclub Oranjeboven in Sport-
hal en Tennisvereniging De Zien.  
De Nederlands Badminton Bond 
zorgt voor de spullen en een ge-
diplomeerde instructeur. Aan-
vang 14.00 en 16.00 uur. Tijdens 
deze clinic wordt er ook een ou-
der-kindtoernooi georganiseerd. 

Tijdens de pauze wordt een de-
monstratie gegeven van ons eer-
ste team. Er wordt in de hogere 
klasse gespeeld met veren Shut-
tles. 
De inschrijvingskosten voor 
het Ouder-kindtoernooi bedra-
gen 5,00 euro. Opgeven kan bij 
Dick Breeuwer 0251-319793 of 
06-42458979. De clinic wordt in 
twee dagdelen georganiseerd.

Programma Vol-
leybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Vollebal Voluit ziet er 
als volgt uit: woensdag 19 no-
vember: Sportief DS 1 - Voluit 
DS 4 om 19.15 uur. The Setfight. 
HS 3 - Voluit HS 2 om 20.45 uur. 
Sportief HS 1 - Voluit HS 1 om 
20.45 uur. Donderdag 20 novem-
ber: Odin DS 2 - Voluit DS 1 om 
20.00 uur. Vrijdag 21 november: 
VIP DS 2 - Voluit DS 3 om 19.30 
uur. Clam Dycke DS 4 - Voluit DS 
5 om 20.00 uur. VIP DS 1 - Voluit 
DS 2 om 21.00 uur. Zaterdag 22 
november: VCC’92 MB 1 - Voluit 
MB 2 om 8.30 uur. Voluit MB 1 - 
Croonenburg JB 2 om 10.00 uur. 
Dinsdag 25 november: Voluit DS 
3 - Vv Volendam DS 3 om 20.45 
uur. 

Fc Uitgeest blij met 
nieuwe jeugdsponsor
Uitgeest - Fc Uitgeest is zeer 
verheugd met de komst van een 
nieuwe sponsor voor de talent-
volle en nog steeds groeiende 
jeugdafdeling. Fc Uitgeest vrij-
williger Wout Admiraal: “Erwin 
Bakkum heeft ons deze week 
verblijd met een mooie sponso-

raanbieding, WEA sponsort de 
jeugd tot 2012. De E2 tot en met 
E13 zullen vanaf janauari 2009 
te bewonderen zijn in het te-
nue van WEA accountants & ad-
viseurs.’ Admiraal mocht direct 
langskomen ter ondertekening 
van het contract. 

Uitgeest verliest onterecht 
Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest hebben thuis met 1-2 
van KFC/Sporting Krommenie                           
verloren. En daarmee kreeg 
het team van aanvoerder Shari 
Breetveld toch echt te weinig.
Het team begon de wedstrijd 
erg goed. Het spel ging heen 
een weer en het publiek genoot 
van een spannende wedstrijd. 
Breetveld: ,Maar KFC kreeg een 
paar keer een kans en uiteinde-
lijk kwamen we achter te staan. 
We bleven wel doorknokken om 
het weer gelijk te maken.’ In de 
tweede helft gaf de thuisploeg 
hierdoor een beetje te veel ruim-
te weg. Na 20 minuten spelen 

in de tweede helft benutte KFC 
een goede kans en het stond  0-
2. Breetveld: ,Na die grote ach-
terstand gingen we nog harder  
knokken. KFC moest in het de-
fensief.’ De beloning kwam toen 
Anouk Piso op fraaie wijze 1-2 
scoorde. 

De slotfase was heftig. Breetveld: 
,De laatste 5 minuten gingen we 
er echt voor maar een doelpunt-
je kwam niet meer . Het was jam-
mer en onterecht om deze wed-
strijd te verliezen. Een gelijk spel 
was rechtvaardig geweest. Zon-
dag spelen we uit tegen Assen-
delft, aanvang 14.00 uur.”

Stormvogels 
gaan onderuit
Uitgeest - Kv Stormvogels is te-
gen Oosterkwartier met 16-14 
onderuit gegaan. Na 10 minuten 
stond het al met 8-0 achter. Spe-
ler Gerard Valkering: “Dit kwam 
vooral omdat ze in de beginfa-
se een heel goed schotpercen-
tage hadden. Daarnaast hebben 
we natuurlijk ook zelf wat fout-
jes gemaakt (5 van de 8 waren 
afstand).” Later ging het beter 
met de Uitgeestenaren. Valke-
ring: “Vervolgens zijn we van 8-
2 naar 10-2 naar een ruststand 
van 10-4 gegaan. Het is niet ge-
lukt om na rust direct het gat 
te verkleinen tot 4 punten. Wel 
hebben we goede fases gehad 
waar we 5 keer op rij scoorde, 
maar we konden het gat toch 
niet dichten.” Een aantal spelers 
en speelsters bleef ondanks de 
grote achterstand hard werken. 
Zo wist Jord Betjes na de rust 
in korte tijd drie keer te scoren.  
Ook Jolanda Laanbroek, die in 
de rust werd ingebracht, kwam 
nog twee keer tot scoren. Zon-
dag krijgen we de Kieviten thuis. 
Met de juiste instelling moe-
ten we een goed resultaat gaan 
boeken.” 

Geen winst in topper
Uitgeest - Fc Uitgeest heeft de 
topper tegen Koedijk met liefst 
7-1 verloren. Het team van trai-
ner Jurg Bosman had een slech-
te dag en wil het duel ongetwij-
feld zo snel mogelijk vergeten. 
Koedijk heeft nu twee punten 
voorsprong op Uitgeest.

Op sportpark De Weijdt had het 
publiek van te voren verwacht 
dat beide teams hard moesten 
knokken voor de winst. Een blik 
op de ranglijst leerde dat dit du-
el vooraf als een heuse topper in 
de Vierde Klasse A mocht wor-
den bestempeld. Uitgeest ging 
namelijk aan de leiding met 19 
punten uit 9 wedstrijden. De 
thuisploeg volgde op de derde 
plaats met 1 punt minder en een 
gelijk aantal wedstrijden. Omdat 
ook Den Helder nog boven Koe-

dijk stond moest de thuispleg 
winnen om geen terren prijs te 
geven. In het verleden troffen 
Koedijk en Uitgeest elkaar al en-
kele malen op een hoger niveau. 
Tweemaal boekte Uitgeest een 
simpele overwinning (3-0 en 6-
0), één keer eindigde de confron-
tatie in remise en eenmaal zege-
vierde Koedijk (2-1). Resultaten 
uit het verleden bieden echter 
geen garantie voor de toekomst. 
Uitgeest probeerde het wel maar 
stelde deze keer ernstig te-
leur. Koedijk speelde zeer sterk 
en was vooral zeer creatief met 
het benutten van de kansen. Het 
werd voor de ploeg van Bosman 
een grote afstraffing. De compe-
titie duurt nog lang en misschien 
is het goed dat de ploeg zondag 
vrij is om even bij te komen van 
de drukke weken. 

Uitgeest - Een groendecoratie 
maken dat in teken staat van Sint. 
Dat kan op de Castricummerweg 
4 in Uitgeest op maandag 24 no-
vember van 19.00 tot 22.00 uur. 
De begeleiding is in handen van 
Carola Wilshaus. Opgeven kan 
op tel.: 0251 310295. 

Sintdecoratie
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Klachtenlijn: 0251- 320114

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

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

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

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

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

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

Raads- en commissie-
vergaderingen
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

Historisch Uitgeest in aquarel en tekening
Wethouder Arnold Sely heeft donderdag 6 november een expositie 
geopend in de hal van het gemeentehuis van pentekeningen en 
aquarellen van Wim de Goede. Belangrijkste thema van de expo-
sitie vormen de historische gebouwen en plekken die de geboren 
Uitgeester de laatste jaren in en om zijn geboortedorp maakte. De 
expositie is nog tot begin januari te bekijken tijdens de openings-
uren van het gemeentehuis.

In zijn openingswoord wenste wet-
houder Sely de kunstenaar geluk 
met zijn fraaie tentoonstelling en 
de tientallen genodigden wenste hij 
veel plezier met het bekijken van 
het tentoongestelde werk. Dat laat-
ste bleek niet aan dovemansoren 
gezegd. Wim de Goede maakte de 

laatste jaren onder meer naam door 
zijn getekende bijdragen aan een 
regionaal weekblad. Hij maakte ook 
de tekening voor de omslag van het 
nieuwe jaarboek van de Historische 
Vereniging Oud Uitgeest.
Voor meer informatie over de kun-
stenaar: www.wimdegoede.nl.

Tolweg: nieuwe situatie
De Tolweg heeft sinds 7 november een verse asfaltlaag en nieuwe 
verkeersheuvels en middengeleiders. Dicht bij het einde van de 
bebouwde kom is bovendien een punt aangelegd waar bromfiet-
sers de rijweg kunnen verlaten of oprijden. De combinatie van 
belijning, trottoirband en een zwartwit geblokt paaltje is bedoeld 
om de veiligheid van bromfietsers te vergroten. Tegelijk werkt de 
constructie als een wegversmalling, die de snelheid van automo-
bilisten beperkt.

Voor automobilisten die de oude 
situatie goed kenden, blijkt het wel 
even wennen te zijn. Na een week 
bereikte de gemeente een aantal re-
acties, zowel positief als negatief. 
De gemeente onderkent dat de nieu-

we situatie ter plekke om aangepast 
rijgedrag vraagt. Verwacht wordt 
dat een periode van gewenning no-
dig is voor de weggebruikers. De er-
varingen van deze periode worden 
op termijn geëvalueerd.

Gladiolenpad 18 
maanden dicht
Het Gladiolenpad wordt binnen-
kort zowel vanaf de Westergeest 
als de Middelweg gesloten voor 
alle verkeer. Deze maatregel is 
nodig in verband met de sloop 
van de voormalige Rabobank 
(Middelweg 113-119) en de daar-
op volgende bouw van apparte-
mentencomplex De Florijn.
De afsluiting duurt afhankelijk 
van de bouwperiode ongeveer 
achttien maanden.

Inhaaldag huisvuil 
Nieuwjaarsdag
Donderdag 1 januari (Nieuwjaars-
dag) wordt er in De Koog geen huis-
vuil (restafval) opgehaald. Dit wordt 
ingehaald op vrijdag 2 januari.

Kolkenzuiger 
actief
Vanaf maandag 24 novem-
ber is twee weken lang een 
straatkolkenzuiger actief in 
Uitgeest. Te beginnen met De 
Koog zullen alle straatputten 
voor de hemelwaterafvoer in 
de gemeente worden schoon-
gemaakt.

Uitgeesters en bezoekers wordt 
verzocht om in week 48 en 49 
hun auto niet vlak voor of op de 
putdeksels in stoepen en straat-
goten te parkeren. De straatkol-
kenzuiger kan dan zijn werk niet 
doen.

Thuis energie besparen
Thuis energie besparen is gemakke-
lijk, wanneer u weet waarop u moet 
letten. Door apparaten echt uit te 
zetten, in plaats van in stand-by, 
kunt u jaarlijks tientallen euro’s be-
sparen. En het vervangen van gloei-
lampen door spaarlampen, levert 
al snel vijftig euro per jaar op. Dat 
is dus gemakkelijk verdiend! Op de 
website www.milieudienst-ijmond.
nl leest u tips voor besparingen 
thuis en onderweg.

De Top Vijf besparingstips van 
de Milieudienst op een rijtje:
1. Gebruik spaarlampen in plaats 

van gloeilampen
2. De thermostaat overdag één 

graad lager, bespaart gemiddeld 
7% stookkosten

3. Let op het stand-by stroomver-
bruik en schakel apparaten hele-
maal uit

4. Pas ‘Het Nieuwe Rijden’ toe 
(www.hetnieuwerijden.nl) 

5. Gebruik een boodschappentas 
en spaar plastic tasjes uit 

Waarom juist nu letten op ener-
giebesparing?
De steeds stijgende gas- en elek-
traprijzen maken energiebesparing 
steeds aantrekkelijker voor uw por-
temonnee. Met sommige tips op 
onze website kunt u direct aan de 
slag. Sommige tips vergen iets meer 
tijd of een financiële investering. 
Om het u zo eenvoudig mogelijk te 
maken vindt u op de website van de 
milieudienst onder het kopje ener-
giebesparing verschillende thema’s. 
Zo ontstaat een helder beeld van de 
besparingsmogelijkheden.

Milieudienst IJmond
De gemeente Uitgeest kent een ac-
tief milieubeleid. De Milieudienst 
IJmond voert dit beleid uit. Zij richt 
zich daarbij op de wettelijke taken, 
zoals vergunningverlening en hand-
having. De milieudienst neemt ook 
een belangrijke rol in het stimuleren 
van verschillende partijen als het 
gaat om het doorvoeren van duur-
zame maatregelen. Inwoners van 
Uitgeest kunnen bij de milieudienst 

terecht voor onder meer klachten 
over bedrijven. 
In de ontvangsthal van het gemeen-
tehuis staat deze maand een folder-
rek met verschillende folders voor 
inwoners. Meer informatie over mi-
lieuthema’s is te vinden op www.mi-
lieudienst-ijmond.nl.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De openbare vergadering van de gemeenteraad op donderdag 27 no-
vember gaat niet door.

VERKEERsBORDEN BOllENhOf
Burgemeester en Wethouders brengen ter openbare kennis, dat zij in 
hun vergadering van 28 oktober 2008 hebben besloten, dit op grond 
van het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2008, bij de 
splitsingen van de Middelweg met de Bollenhof de borden G5 en G6 
van de bijlage behorende bij het RVV te plaatsen, en wel zodanig, 
dat door middel van deze borden de Bollenhof aangeduid wordt als 
woonerf.
Bezwaren tegen dit verkeersbesluit kunnen binnen de termijn van zes 
weken na de dag, waarop deze bekendmaking is verschenen, worden 
gericht aan Burgemeester en Wethouders van Uitgeest.

VERKOOP KERstBOMEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning is verleend aan de heer J.P. Burger te Uitgeest voor de verkoop 
van kerstbomen in de periode 6 t/m 20 december 2008 op de locatie 
hoek Meldijk/Langebuurt. 

PlAAtsEN KEEt EN tOIlEtuNIt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning op grond van de APV is verleend aan aannemingsbedrijf VBK te 
Hoorn voor het plaatsen van een keet, een toiletunit en materialen, 
waarbij het geheel is afgehekt, op de locatie nabij het kruispunt De 
Darse, Breekamplaan voor de periode van 10 november 2008 t/m 10 
april 2009.

Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen verleende vergunningen zijn verkrijgbaar bij het Stafbu-
reau. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen 
zes weken na de bekendmaking van dit besluit.

WIjzIGINGEN CAR OuD-flO EN flO-OVERGANGs-
RECht
Het college heeft enkele wijzigingen vastgesteld in de CAR oud-FLO en 
FLO-overgangsrecht (2), conform de ledenbrief van de LOGA ECCVA/
U200800258, CvA/LOGA 08/32, Lbr. 08/173. Dit met ingang van de 
in de ledenbrief genoemde data. Het gaat om: 1. Actuariële herbereke-
ning bij later uittreden; 2. Vervallen van artikelen in oude FLO-regeling 
(hoofdstuk 9) die niet meer van toepassing zijn; 3. Inkomensgarantie 
bij herplaatsing bij ziekte voor medewerkers met 20 dienstjaren of 
meer; 4. Wijzigen van de ingangsdatum van het FLO-overgangsrecht 
voor medewerker; 5. Premieverdeling pensioen in de periode van on-
betaald volledig verlof; 6. Overige technische wijzigingen FLO-rege-
ling en FLO-overgangsrecht. 

WIjzIGING stElsEl zIEKtEKOstEN
Op 1 januari 2009 komt er een aantal wijzigingen in het gemeente-
lijke stelsel van ziektekosten. De VNG heeft in overleg met de bonden 
een nieuw contract met IZA Zorgverzekeraar NV gesloten. Het con-
tract geldt voor de periode 1 januari 2009 tot 1 januari 2012, met 
de mogelijkheid tot verlenging voor één jaar. Het contract geldt voor 
alle gemeenten onder de CAR en wordt daarom in de rechtspositie 
verankerd.

ONtVANGEN BOuWAANVRAGEN
Bl 2008-096 hooykamplaan 33

Plaatsen dakkapel
Bl 2008-097 Kerkbuurt 1

Vergroten urnenmuur
BR 2008-094 De hoop 7

Uitbreiden woning

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden 
verleend.

tER INzAGE lEGGING, VERzOEK OM VRIjstEllING

Met ingang van vrijdag 21 november 2008 ligt in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel
3.6 lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes we-
ken bij de afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

Bl 2008-087 haverkamplaan 63
Uitbreiden woning

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

AfGEVEN CONCEPt MONuMENtENVERGuNNING
Besluitdatum
11-11-2008 Meldijk 19

Restauratie-/renovatiewerkzaamheden
rijksmonument

Ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan iedere belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken met 
ingang van de dag na bekendmaking van het besluit bezwaar ma-
ken bij burgemeester en wethouders van Uitgeest, Middelweg 28, Uit-
geest, 1911 EG, door het indienen van een gedagtekend, gemotiveerd 
en ondertekend bezwaarschrift.

REYMERS GEZONDHEIDS CENTRUM

NOOIT MEER ROKEN 
NA 1 SESSIE

  Stoppen met roken was nog nooit
zo gemakkelijk

  Meer dan 80% is gestopt na 1 sessie

LEVENSLANGE GARANTIE!! 

kijk op:
www.reymersgezondheidscentrum.nl
of bel : 06-245 39 003

LEVENSLANGE GARANTIE!! 

www.reymersgezondheidscentrum.nl

Te koop:
kinderpakhuis met hijsbalk 
50 euro, tel. 0251-654746
Gratis af te halen:
60’er jaren naaimachine in 
meubel (Kayser). Liefst voor in-
stelling o.i.d., tel. 0251-654624
Te koop:
zeer goede meisjesfiets 24 inch, 
3x7 handvatversnelling m.g.i. 
citysport, paars/blauw, brede 
banden en verlichting, nw.pr. 
295 nu 95 euro, el. 0251-233236
Te koop:
piano zwart, moet gestemd 
worden, merk Steinbach 
250 euro, tel. 0251-312633
Te koop:
Riviera salontafel 120 br., 70 
l, 45 h., wit hout met 2 die-
pe lades, 4 mnd. oud, bon 
aanwezig, i.v.m. verhuizing, 
geen krassen 200 euro,
 tel. 0251-822708

Te koop:
tv-meubel laag model , 3 die-
pe lades, wit hout Riviera stijl 
49 d., 45 h. en 144 br., niet be-
schadigd, 1 maand oud, weg 
i.v.m. verhuizing 225 euro,
 tel. 0251-822708
Te koop:
compl. Duplo trein, rails, pop-
petjes, plus losse stukken en 
grondplaat, in 2 org. Duplo 
kratten, stapelbaar, 1 op wiel-
tjes 60 euro, tel. 0251-653217
Te koop:
witte 8-hoekige eetkamer-
tafel mdf, met harde toplaag 
met structuur, met los blad in 
het midden voor verlenging 
25 euro, tel. 0251-314848
Te koop:
houten kinderstoel met 
los tuigje en stoelverklei-
ner z.g.a.n. 30 euro, 
tel. 0251-659315

Te koop:
wegens inbouw Miele vaat-
wasser met nog Miele garan-
tie 100 euro, tel. 0251-656692
Te koop:
prachtig poppenhuis, plat dak, 2 
verd., 6 ruimten met balkon, al-
le meubeltjes met verlichting en 
lampen 15 euro, tel. 0251-655242
Te koop:
aquarium 60x30x30 merk Je-
wel, voor tropische vissen, 1,5 
jaar oud i.pr.st. vr.pr. 40 euro,
 tel. 072-5055052
Te koop:
electr. vapone 800-1600 w, 
ozonstanden en kruidenre-
servoir, mix-o-vap 270 eu-
ro, tel. 0251-655594
Te koop:
router voor draadloos inter-
netten met extra stick voor 
2e computer 35 euro, 
tel. 0251-655594


