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www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal

Uitgeest - Vrijdag 13 novem-
ber ontving Musicalgroep Time 
Square een cheque ter waarde 
van 2.500 euro uit handen van  
Rob Endema en Henry van Zijl, 
van Fortis Foundation Nederland 
en Fortis Bank. 
Dit bedrag werd door Fortis Bank 
mede beschikbaar gesteld om de 
bewoners van De Slimp, het Prin-
cenhoff en Geesterheem in gele-
genheid te stellen om tegen een 
sterk gereduceerd tarief de voor-
stelling ‘American Music Box’ van 
Time Square, bij te wonen. 
Tijdens deze voorstelling, die vijf 
keer een uitverkochte Zwaan 
heeft opgeleverd, bracht Time 
Square, medleys uit klassie-
kers. als ‘Chicago’, ‘Rag Time’, 
‘The Beach Boys’ en ‘Dream-
girls’ maar ook uit jongere mu-
sicals als ‘Hairspray’ en ‘High 
School Musical’. Twee mimespe-
lers haalden op zeer vermakelijke 
wijze ingrediënten uit een Music 
Box, die betrekking hadden op 
de medleys. 
Op de foto Rob Endema en Hen-
ry van Zijl van Fortis Bank Ne-
derland en Fortis Foundation en 
voorzitter Wilma den Nijs en be-
stuurslid Thijs Fonville (foto: Fons 
Duin).  

Uitgeest - Bij de politie kwam 
maandag rond 2.30 uur een mel-
ding binnen van een brand op de 
Loet. Daar trof de politie een in 
de brand staande auto aan. 

De brandweer rukte uit met twee 
voertuigen. 
De auto brandde geheel uit. De 
politie sluit brandstichting niet 
uit en stelt een onderzoek in. 

Vermoeden van 
brandstichting
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Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

NederlaNds
kampioeN

erwteN-
soep

elke
2e liter
1/2 prijs

Senioren voordelig naar musical

Per stuk  8,50

2 letters  8,25 p.st.
3 of meer  7,95 p.st.

tot ziens bij

Roomchocolade letteRs
‘t lekkerste cadeau van castricum

deze week BReugelslof voor  7,95
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STOP ROKEN onder
medische begeleiding
Kortenaerplantsoen 46
Castricum. Aanmelden 

voor 30 november
Tel. 652 289

www.makeiteasy.nl

Geen krant
ontvangen?

Bel
0251 - 67 44 33

Uit eten 
   met de 
    kerst
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Burgerlijke stand
Geboren:
Wonende te Castricum:
24-10-2009 Ilse Gabriëlle, doch-
ter van J.G.A. Straver en A. de 
Moel, geboren te Alkmaar.
30-10-2009 Valentin Jens, zoon 
van D.M.N. Le Grand en N. Smit, 
geboren te Beverwijk.
06-11-2009 Sarah Gerarda Mari-
ana, dochter van G.H. Veldt en J. 
Dijkstra, geboren te Amsterdam.
08-11-2009: Gijs, zoon van M.J.L. 
Blom en T. Lute, geboren te Be-
verwijk.
10-11-2009 Nicky, dochter van 
R.M. Jordan en D. Houtenbosch, 
geboren te Castricum.
Wonende te Limmen:
27-10-2009 Mike Petrus Jaco-
bus, zoon van J.J. Veldt en A.A.M. 
Groot, geboren te Limmen.
02-11-2009 Thom, zoon van R. 
ten Wolde en B.J.M.Sprenkeling, 
geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
04-11-2009 Joanna Maria An-
na Margaretha, dochter van 
J.M.A.M. Putter, geboren te 
Akersloot.
10-11-2009 Joeri, zoon van P. 
Zijp en J. van Dijk, geboren te 
Beverwijk.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
12-11-2009: Peelen, Peter A., wo-
nende te Akersloot en Kaandorp, 
Ilona, wonende te Heiloo.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
03-11-2009 de Koekkoek, Ri-
chard J.J. en Weijers, Annelies, 
beiden wonende te Castricum.

10-11-2009 Laman, Wouter en 
Delchambre, Marjon, beiden wo-
nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
28-10-2009 Schuitmann, Hans 
C., oud 83 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met A. Dijkman.
01-11-2009 Karseboom, Sonja P., 
oud 73 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met H.M. Verma-
nen.
04-11-2009 Borgman, Maria H.T., 
oud 92 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met 
N.P.M. Maas.
06-11-2009 van Doornik, Maria 
E.J., oud 73 jaar, overleden te Be-
verwijk, gehuwd met H. van der 
Veen.
09-11-2009 Toornstra, Anna E., 
oud 68 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met E.H. Wester-
man.
11-11-2009 van den Berk, Wil-
helmus G.A., oud 86 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
P.J. School.
Wonende te Bakkum:
25-10-2009 Fonck, Robertus M., 
oud 57 jaar, overleden te Alk-
maar.
02-11-2009 de Ridder, Thera M., 
oud 63 jaar, overleden te Bak-
kum.    
Wonende te Akersloot:
24-10-2009 Winter, Adriana M., 
oud 70 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met P. Zonneveld. 
Wonende te Limmen:
11-11-2009 Glorie, Johannes 
C.T., oud 62 jaar, overleden te 
Limmen. 

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Gevonden en
vermiste dieren

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

Win een sinterklaasca-
deaubon bij Klaver Vier
Castricum - Maak bij Klaver 
Vier tot 6 december kans op een 
cadeaubon ter waarde van 20,00 
euro bij een aankoop. Bij een 
aankoop trekt de klant een en-
velop uit een bak, hierin zit een 
kleurplaat. 
Als die Sinterklaas voorstelt ont-
vangt men een Klaver Vier ca-
deaubon. De kleurplaten kun-
nen tot en met 5 december wor-
den ingeleverd bij Klaver Vier. 

Unicef streeft naar de geboorte 
van een hiv-vrije generatie!
Castricum - Bijna elke minuut 
wordt er een kind met hiv gebo-
ren, omdat de moeder seropo-
sitief is. En dat terwijl hiv-over-
dracht tijdens zwangerschap of 
bevalling in 98 procent van de 
gevallen voorkomen kan wor-
den. “Maak een verschil en koop 
kaarten en cadeaus van Unicef. 
Met een pakje kaarten kunnen 
zeven zwangere vrouwen getest 
worden op hiv”, zo luidt de op-
roep. Tot en met zaterdag 19 de-
cember kan men weer Unicef-
kaarten en cadeaus kopen in de 
bibliotheek van Castricum. Maar 
ook in Castricum bij De Wereld-
winkel, Boekhandel Laan, Kids 

en Co en De Winters Textiel in 
Bakkum. In Akersloot bij R. Lou-
we, Buurtweg 33. Op 29 novem-
ber bij IJssalon Marx O’Larrys, 
tijdens de koopzondag, Op 16 
december bij De Tuin van Kapi-
tein Rommel, tijdens de kerst-
markt en op 28 november en 12 
december bij Albert Heijn in win-
kelcentrum Geesterduin. 

We kunnen hiv bij baby’s voorkomen. Samen met u. Word nu lid op unicef.nl 

Geboren met hiv? 
Of zonder?

De deelnemers mogen bij inle-
vering grabbelen voor prijsjes en 
alle kleurplaten worden opge-
hangen in de winkel. Klaver Vier 
aan de Dorpsstraat 45A in Cas-
tricum heeft een nieuwe indeling 
gekregen met een uitgebreide 
collectie speelgoed, kaarsen, en 
kerstartikelen waaronder unieke 
kerstgroepen uit eigen atelier en 
mooie vilten decoraties handge-
maakt in Nepal. 

Castricum - Op maandag 16 
november heeft Gemeente- en 
Dorpsbelang tijdens een alge-
mene ledenvergadering Rob 
Schijf uit Limmen gekozen tot 
lijsttrekker van GDB. Rob Schijf  
heeft  gedurende twee raadspe-
riodes de GDB vertegenwoor-

Rob Schijf lijsttrekker van GDB
digd in de Castricumse gemeen-
teraad. Samen met Cees Hollen-
berg uit Akersloot gaan zij de kar 
trekken tot aan de verkiezingen 
in maart 2010. 
Een concept verkiezingspro-
gramma kon nog niet worden 
vastgesteld.  
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Programma 19 nov t/m 25 nov 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 16.30 uur 
maandag, dinsdag 20.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“A Christmas Carol 3D”

vrijdag 21.30 uur
zaterdag 16.00 & 21.30 uur

zondag 20.00 uur 
“Terug naar de Kust”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
woensdag 20.00 uur 

“De Storm”
donderdag 20.00 uur 

maandag & dinsdag 20.00 uur 
“Millennium”

zaterdag 13.00 uur
zondag 13.30 uur 
“UP 3D” (NL)

zaterdag13.00 & 16.00 uur 
zondag13.30 & 16.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en de 

Verdwenen Pakjesboot”
vrijdag & zaterdag18.30 uur 

zondag 20.00 uur 
“Julie & Julia”

woensdag 20.00 uur 
“Komt een vrouw bij de dokter”

Christmas Carol in 3D
Disney’s A Christmas Carol is 
een bijzondere beleving die met 
de unieke visie van Robert Ze-
meckis is gemaakt. Hij heeft de 
fantastische essentie van het 
klassieke Charles Dickens ver-
haal in een nieuw en voor-
al uniek jasje gegoten. Ebene-
zer Scrooge begint de kerstda-
gen zoals gewoonlijk met kren-
terige minachting naar zijn trou-

we hulp en snauwend naar zijn 
vrolijke neef. Maar de geesten 
van zijn kerstverleden, -heden 
en -toekomst nemen hem mee 
op een opzienbarende reis waar-
bij de oude Scrooge, met veel te-
genzin, de waarheid onder ogen 
moet zien. 
Hierdoor realiseert hij zich dat 
hij zijn hart moet openen voordat 
het te laat is.

Komt een vrouw bij de dokter
Stijn houdt van het leven en het 
leven houdt van hem. Dat hij af 
en toe van andere vrouwen ge-
niet, hoeft zijn Carmen niet te 
weten. En bovendien, zijn hart is 
van Carmen, dus wat maakt het 
uit. Maar dan; borstkanker. Zijn 
wereld stort in. Carmen en Stijn 
komen terecht in een rollercoas-

ter van ziekenhuis in, ziekenhuis 
uit, chemokuren en bestraling. 
Maar hij is er voor haar. Altijd. 
Tussen de chemo’s door doen 
ze of er niks aan de hand is. De 
vrijdagse stapavondjes van Stijn 
worden snel weer in ere hersteld. 
Hij vlucht in drank, drugs en uit-
gaan. En dan is er Roos... 

Geen probleem met 
vaarbewijs en marifoon
Regio - Wie zijn vaarbewijs heeft 
weet van wanten. Dan zal er nie-
mand overboord gaan. En als het 
dan toch eens gebeurt weet je 
snel en adequaat te handelen 
zonder in paniek te raken. In ja-
nuari start Toplicht Vaaropleidin-
gen weer met nieuwe cursussen 
Vaarbewijs en Marifonie.
Er is een avondopleidingen Vaar-
bewijs 1 in Alkmaar en Haarlem. 
Alkmaar start 18 januari, Haar-
lem een dag later. Deze cursus-
sen omvatten vijf lessen. Wie 
over weinig tijd beschikt en be-
reid is zelf wat te studeren pakt 
de dagcursus op zaterdag 9 ja-
nuari in Heemskerk. In de dag-
cursus worden de hoofdlijnen en 
zwaartepunten van de examen-
stof behandeld. De reglementen 
moet men dan zelf thuis leren. 
Bij alle opleidingen beschiktken 
de cursisten over een praktische 
studiewijzer. De studiewijzer is 
een uittreksel van de examen-

stof. Deze vergemakkelijkt het 
leerwerk aanzienlijk. 
Wie wil varen op IJsselmeer en 
Waddenzee moet tevens Vaar-
bewijs Aanvullend doen. Na de 
opleiding is het beeldscherm-
examen te Hoofddorp. Dat gaat 
op afspraak op alle werkdagen. 
En wie in januari zijn vaarbewijs 
ontvangt krijgt gratis er het ICC 
bij. Daarmee mag men ook in het 
buitenland varen.
Wie marifoon aan boord heeft 
kan, bij het te water raken van  
iemand, de hulp inroepen van 
kustwacht en reddingsbrigade. 
Bij het passeren van bruggen 
en sluizen overlegt men met de 
sluis- of brugwachter en met an-
dere schepen over voorrang ver-
lenen. De ontvangt van meteoro-
logische waarschuwingen hoort 
er ook bij. De marifoon is je eer-
ste veiligheid aan boord.
Voor meer informatie: www.top-
licht.nl of bel 0251-239832. 

Jarige VVV exposeert 
Castricum - Dit jaar viert de 
VVV in Castricum haar 90-ja-
rig bestaan. Zonder veel ver-
toon, maar wel met de geschied-
schrijving in het jaarboek van de 
Werkgroep Oud Castricum. Dit 
jaarboek is ook in de winkel van 
de VVV verkrijgbaar. 
Bij een bezoek zal het opvallen 
dat er meer beelden van Cas-
tricum en de kernen Akersloot, 
Limmen en De Woude te zien 

zijn. Vanuit het hoofdkantoor 
van de Regio VVV Schiereiland 
Noord Holland is de vestiging 
een fotorand aangeboden. 

Fotomateriaal werd belangeloos 
beschikbaar gesteld door Niek 
Kaan en Henk Hommes. Aan-
gevuld met archiefmateriaal van 
de VVV is nu een mooi overzicht 
van mooie plekjes in de omge-
ving te zien. 

Emergo bejubeld op 
muziekconcours 
Castricum - Het fanfareorkest 
van de Muziekvereniging Emer-
go uit Castricum heeft de ge-
meente Castricum op bijzonde-
re wijze vertegenwoordigd op 
het landelijke muziekconcours 
gehouden in het Zaantheater te 
Zaandam in het weekend van 14 
en 15 november. Maarliefst 26 
orkesten uit heel Nederland na-
men deel aan dit concours, ge-
organiseerd door de Koninklijke 
Nederlandse Federatie van Mu-
ziekverenigingen. 
Het Castricums orkest behaal-
de 94,34 punten van de in totaal 
100 te behalen punten, een eer-
ste prijs met onderscheiding van 
de jury en een roodwitblauwe 
wimpel. Emergo behaalde hier-
mee het hoogste aantal punten 
van het hele weekend en tot nu 
toe ook van alle concoursen over 
het gehele land.  
Onder leiding van Willem van 
Kooi en gastdirigent Anno Ap-
pelo is hard en efficiënt gewerkt 
aan de werken Codon van Keven 
Houben en Paganini Variations 
van Philip Wilby. De Castricum-
mers brachten adembenemende 
muziek op het Zaans podium. Dit 
resulteerde in 93,67 punten voor 

het werk Codon en voor Paga-
nini Variations beloonde de jury 
Emergo met 95 punten. Een ge-
middelde van 94,34 punten, een 
uitnemende prestatie in een tijd 
waarbij de punten aantallen over 
het algemeen laag zijn. 

Jurylid Gert Buitenhuis, voorma-
lig dirigent van de Marinierska-
pel, over Paganini: “Een werk wat 
ik al heel vaak heb mogen jure-
ren, maar u maakt er een feest 
van! Ik leg mijn pen neer en ik 
ga alleen nog maar luisteren. U 
heeft in alle registers prachti-
ge solisten. Proficiat met uw op-
treden.” En een Belgisch jurylid: 
“Duivelse muziek, o zo heerlijk 
onder controle, meesterlijk uit-
gevoerd. Heerlijk gedoseerd en 
met virtuoos gehalte a la car-
te. Hier gebeuren wonderlij-
ke dingen. Zo een grote bezet-
ting met zoveel dynamisch ago-
gisch maitrise heb ik nog nooit 
gehoord! Schitterend. Hemels, 
topklasse! Solo euphonium (Re-
né Bos) verdient een standbeeld. 
Alle musici en dirigent verdienen 
ook een standbeeld. Solo bugel 
(Johan Breetveld), hoe doe je 
dit… bovenaards.” 

Herfstconcert voor het goede doel
Limmen - Op zondagmiddag 
29 november vindt in de protes-
tantse kerk aan de Zuidkerken-
laan 25 een herfstconcert plaats. 
Het a capella kwartet In Tenso en 
het Emergo koperkwintet treden 
op, waarna Confusion Wines be-
langstellenden kennis laat ma-
ken met verschillende wijnen. In 
Tenso is de nieuwe naam van het 
a capella kwartet, Cal 4 U. 

Zij waren ondermeer actief tij-
dens de opening van het Mu-
ziekfesti-Cal vorig jaar in Lim-
men. In Tenso bestaat uit Cla-

ra Tuijn-Zonneveld sopraan, Mia 
Ploegaert-Braas alt, Piet van der 
Steen tenor en Sjaak de Groot 
bas. Het repertoire bestaat uit 
liederen uit de renaissanceperi-
ode en liederen uit de vorige en 
deze eeuw. 
Om de klanksfeer een herfsttooi 
te geven is het koperkwintet van 
Emergo gevraagd ook een bij-
drage te leveren. Het kwintet be-
staat uit Astrid Breetveld op es 
bas, John Breetveld op cornet-
piccolo trompet, René Breetveld 
op cornet- piccolo trompet en 
es cornet, Clenn Keizer op bugel 

en René Bos op euphonium. Het 
concert is van 15.00 tot 17.00 uur, 
de wijnproeverij tot 18.30 uur. 

Het Herfstconcert kent een cha-
ritatief doel: Education 4 All, 
Fietsen voor Burkina. Van de toe-
gangsprijs van 10 euro, wordt per 
entreebewijs 2,50 euro afdragen 
en Confusion Wines doneert van 
elke verkochte fles wijn een be-
drag aan Fietsen voor Burkina. 
Er wordt gezorgd voor hapjes. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij AH 
aan de Vuurbaak en Stuifbergen 
aan de Kerkweg te Limmen. 

Akersloot - Uit een fietsenkel-
der van een appartementencom-
plex aan de Akerhof zijn in de 
nacht van zaterdag op zondag 
elektrische fietsen gestolen. Via 
de achterdeur van het complex 
werden zo’n vijftien fietsen ont-
vreemd en geladen in vermoede-
lijk een vrachtwagentje. De po-
litie is voor haar onderzoek op 
zoek naar getuigen die iets ver-
dachts hebben gezien of ge-
hoord zaterdagnacht: tel.: 0900-
8844. 

Getuigen ge-
zocht diefstal
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Herindeling Oude Woonstal 
met verrassende elementen
Castricum - Het afgelopen 
jaar is hard gewerkt in De Ou-
de Woonstal op de Castricum-
merwerf. Zaterdag was het zo-
ver dat de heringerichte winkel 
de deuren kon openen voor het 
publiek. Door de herindeling kan 
het veelzijdige aanbod van de-
ze bijzondere winkel nu op een 
overzichtelijke wijze worden ge-
presenteerd. Want bij De Oude 
Woonstal is een ruime collectie 
ruitersportartikelen te koop, ori-
ginele meubelen en woonacces-
soires, een fraaie collectie antiek 
en natuurstenen vloeren. 
Aan de linkerkant van het pand 
is een ruimte gerealiseerd waar 
alle nieuwe woonaccessoires en 
de aparte meubelen te vinden 
zijn. Een oude Engelse pubbar 
voorzien van glas-in-lood doet 

nu dienst als receptie, de open 
haard met het gezellige zitje er 
omheen is gebleven. Het meest 
opvallende aspect in de nieuwe 
situatie is de enorme met hout-
snijwerk versierde trap die naar 
de afdeling antiek leidt. Eige-
naar Fred de Ridder: “Die komt 
uit Egypte. De trap is zo mooi dat 
ik hem heel graag wilde plaatsen 
in de winkel, maar het heeft heel 
wat rekenwerk gekost voordat 
hij passend was.” 
De Oude Woonstal heeft het ge-
hele aanbod woonaccessoires 
vernieuwd met een knipoog naar 
de komende feestdagen. Prach-
tig aangeklede tafels laten veel 
zilver zien met uitbundige kroon-
luchters erboven, maar ook stra-
lend glaswerk, serviesgoed in 
grijs- en wittinten, leuke wind-

lichten, kandelaars, vazen en en-
geltjes in alle denkbare afme-
tingen. Er zijn drie stijlkamers 
te bewonderen; de oosterse ka-
mer met een Balinees bruidsbed 
en een enorme zon uit hout ge-
sneden en afkomstig uit India als 
wandversiering. Er is een zoge-
naamde jachtkamer ingericht 
met als thema het landleven. 
Hier zijn de klokken, schilderij-
en, schemerlampen en de opge-
zette dieren het meest opvallend. 
In de strakke kamer draait het 
vooral om de combinatie zwart 
en zilver. Wie op zoek is naar een 
tafel voor een groot gezelschap 
kan hier goed slagen. Fred: “We 
hebben tafels tot en met drieën-
halve meter lang van gerecycled 
eikenhout. Daar kunnen gemak-
kelijk twaalf mensen aan plaats-
nemen.” 
Ook bijzonder zijn de eet- en 
salontafel waarvan het blad zo 
aangespoeld lijkt te zijn uit zee. 
Deze tafels zijn voorzien met een 
glazen blad en strak gevormde 
metalen poten. Op de bovenver-
dieping staan de antieke meu-
bels en allerlei mooie en grappi-
ge antieke accessoires te wach-
ten op de liefhebbers. 

De ruitersportartikelen zijn nu 
ondergebracht in een frisse 
ruimte, die het meest doet den-
ken aan een trendy boetiek. As-
trid die zich gespecialiseerd heeft 
in de in- en verkoop van ruiter-
sportartikelen: “We hebben on-
ze service nog verder uitgebreid. 
Dierenfysiotherapeute Marieke 
Duin verzorgt voor ons de zadel-
passervice aan huis. Onze nieu-
we wintercollectie kan dankzij de 
herindeling veel mooier worden 
gepresenteerd en het zoeken is 
een stuk eenvoudiger geworden 
voor onze klanten. Dat werkt een 
stuk plezieriger.” 

Nieuwe koers voor Zijlstra 
Collection Interior Design
Limmen - Zijlstra Collection In-
terior Design in Limmen is zich 
meer gaan richten op mensen 
met een eigentijdse smaak. Want 
mede door de diverse woonpro-
gramma’s op de televisie worden 
mensen steeds moderner in hun 
interieursmaak. “De heel klassie-
ke klant vind je bijna niet meer“, 
zegt Jeroen Zijlstra. “Vandaar 
dat wij ook een proces door-
maken naar een eigentijdse uit-
straling. Modern en klassiek zijn 
heel goed te combineren, en dat 
laten wij ook zien, maar de pre-
sentatie is na de verbouwing van 
onze showroom veel aantrekke-
lijker geworden. Noem het maar 
een andere manier van interieur-
beleving. Je kunt een stoel na-
tuurlijk gewoon in een interieu-
ropstelling laten zien, maar het 
is veel uitdagender om hem als 
een kunstobject te presenteren.” 
Sinds 2002 geeft Jeroen Zijlstra  
leiding aan het bedrijf waar zijn 
grootvader al in 1941 mee is ge-
start. Zijlstra Collection heeft een 
sterk ambachtelijke basis. “Mijn 
opa begon met meubelstoffe-
ring, mijn vader Theo Zijlstra nam 
in 1975 het roer over en breidde 
de meubelstoffeerderdij uit naar 
woninginrichting. Al snel maakte 
hij ook naam in de inrichting en 
stoffering van luxe jachten, nog 
altijd een heel belangrijke acti-
viteit van ons, met klanten van 
over de hele wereld. Kwalitatief 
zitten wij in de top van het inte-
rieursegment, maar dat betekent 
zeker niet dat wij te exclusief of 
te duur zouden zijn. Wij kunnen 
voor elk budget iets moois creë-
ren en ook voor het herstofferen 
van een enkele stoel is iedereen 
bij ons welkom.”

Bespaarinstallateur helpt energie én geld besparen! 
Lammers Toepoel is Bespaarinstallateur
Castricum - De ener-
gierekening wordt elk 
jaar weer hoger. Wie 
daar op wil bezuinigen, 
kan het beste aanklop-
pen bij de Bespaarin-
stallateur. Dit is een 
nieuwe, landelijke or-
ganisatie van toonaan-
gevende installatiebe-
drijven. De Bespaarin-
stallateur weet hoe je 
een hoge energiereke-
ning klein kunt krijgen. 
De Bespaarinstallateur 
biedt een aantal aan-
trekkelijke mogelijkhe-
den. Zoals een gratis Bespaar-
check: een specialist brengt 
thuis helder in kaart waar men 
op energie kunt bezuinigen. Met 
slimme en praktische tips die 
vaak niet veel geld kosten, maar 
wel veel opleveren. 

Bespaarproducten 
Ook voor praktische, energiebe-
sparende producten zoals su-
perzuinige CV-ketels is men bij 
de Bespaarinstallateur aan het 

juiste adres. Maar deze speci-
alist is ook thuis in installaties, 
waarmee het mogelijk is zelf 
gratis warmte en stroom op te 
wekken uit duurzame bronnen 
als zon, wind en bodemwarmte. 
Dat is voor steeds meer wonin-
gen geen toekomstmuziek, maar 
nu al mogelijk! 
 
Bespaarfinanciering 
Hoewel energiebesparende ap-
paratuur zichzelf steeds snel-
ler terugverdient, betekent de 

aanschaf vaak een gro-
te uitgave in één keer. 
Daarom biedt de Be-
spaarinstallateur ook 
een aantrekkelijke fi-
nancieringsvorm. Hier-
mee wordt het aan-
schafbedrag gespreid 
betaald, maar profiteert 
men wel al meteen van 
de besparingen. 
 
Bespaarsubsidie 
Er zijn veel subsidiere-
gelingen voor energie-
besparing. De Bespaar-
installateur is daar goed 

in thuis. Hij kijkt welke subsidies 
van toepassing zijn, welk finan-
cieel voordeel dit oplevert en hij 
helpt bij de aanvraag. 

Ook kiezen voor een lagere 
energierekening? En meer we-
ten over de voordelen van de 
Bespaarinstallateur? Neem dan 
contact op met Lammers Toe-
poel Installatietechniek BV, tel.: 
0251-652924 of kijk op www.be-
spaarinstallateur.nl. 

Zijlstra Collection is het aan-
spreekpunt voor alle interi-
eurproblemen. Van de mooi-
ste gordijnen, de beste bedden, 
de fraaiste kleurcombinaties en 
de meest geraffineerde verlich-
tingsplannen tot de verrassend-
ste totaalontwerpen van de vloer 
tot aan het plafond. Veel wordt 
vakkundig uitgevoerd in het ei-
gen, uitgebreide atelier. Daarin 
is en blijft Zijlstra Collection toch 
weer ouderwets. 
Zijlstra Collection is te vinden op 
de Uitgeesterweg 15 Limmen, 
(072) 5052852, www.zijlstracol-
lection.nl. 

Aanrijding met letsel
Castricum - De politie heeft 
zondagmiddag hulp verleend bij 
de afhandeling van en aanrij-
ding op het verkeersplein Joure 
in Friesland. 
Een 66-jarige automobiliste uit 
Castricum had daar bij het op-
rijden van het verkeersplein 
geen voorrang verleend aan een 
taxibusje, dat bestuurd werd 

door een 44-jarige inwoner van 
Drachten. De vrouw uit Castri-
cum en haar passagier, een 14-
jarig meisje uit Haarlem, hielden 
aan de daarop volgende botsing 
nekklachten over. 
Beiden werden voor onderzoek 
per ambulance naar het zie-
kenhuis in Heerenveen overge-
bracht.
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Voorlezen uit ’Eindelijk thuis’
Limmen - Op maandag 30 no-
vember, 7 en 14 december zul-
len drie ‘lec-
toren’ van 
de Corne-
l i u s p a r o -
chie voorle-
zen uit ‘Ein-
delijk thuis’, 
een van de 
meest be-
kende wer-
ken van de 
Nederlands/
Amerikaan-
se priester 
en schrijver 
Henry Nou-
wen. Drie 
a v o n d e n 
lang zullen 
Carla Beer-
se, Kees 
Kroone en 
Bill van Schie een aantal frag-
menten voorlezen uit het boek, 
dat de aangrijpende ervarin-
gen van de auteur beschrijft bij 
het zien van Rembrandts’ schil-
derij ‘de terugkeer van de verlo-

Lezing Monnikenwerk 
Akersloot - Op dinsdag 24 no-
vember geeft Peter Lassooy een 
lezing in de Bibliotheek van 
Akersloot over de invloed van de 
abdij van Egmond op het land-
schap van Noord-Kennemer-
land. Abdij van Egmond De stich-
ting van de Egmondse abdij, om-
streeks 950 na Christus, viel sa-
men met de eerste pogingen van 
de bewoners van Noord-Holland 
om zich krachtig te verweren te-
gen ongewenste watervloeden. 
In het proces van de waterkering 
hebben de monniken een gro-
te rol gespeeld, niet alleen in het 
gebied rondom de abdij. Tijdens 
deze audiovisuele presenta-
tie neemt Peter Lassooy het pu-
bliek mee door het veranderen-
de landschap van Noord-Kenne-
merland, waarbij de reproducties 

van etsen en schilderijen van 
oude meesters zoals Jacob van 
Ruysdael het beeld versterken. 
De presentatie is een samen-
vatting van het boek ‘Monniken-
werk’ dat na afloop te koop is. 
Kaarten zijn te koop bij de klan-
tenservice in de bibliotheek en 
bij aanvang van de lezing. Reser-
veren is mogelijk via akersloot@
bibliotheekkennemerwaard.nl. 

Castricum - De tuin van Kapi-
tein Rommel heeft tot en met 15 
januari een tentoonstelling met 
ingelijste linosnede’s. Het thema 
huiselijkheid is verbeeld en uit-
gewerkt op het creatief atelier 
van De Wissel. Zo hangt er een 
bijzondere serie werken, waar-
in serviesgoed, fauteuils, pannen 
en kommen uitgevoerd zijn in 
zwart/wit. Als basis voor de lino’s 
is handgeschept papier. De ex-
positie is te bezoeken op werk-
dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur. 
De tuin ligt tegenover het NS-
station van Castricum

Expositie rond 
huiselijkheid 

Basis zelfstandig op Clusius 
Castricum - Het Clusius College 
biedt verschillende leerwegen,  
onder andere de basis beroeps-
gerichte leerweg. Deze richting 
is voor leerlingen die meer op de 
praktijk zijn ingesteld. Maar bin-
nen deze richting zijn er leerlin-
gen voor wie de klassikale les-
aanpak niet goed werkt. Zij 
functioneren beter bij strakke-
re begeleiding. Voor deze leer-
lingen heeft het Clusius Colle-
ge Castricum ‘Basis Zelfstandig’ 
in het leven geroepen . Docent 
Nancy Boerebach: “Een belang-
rijk verschil is dat er niet klassi-

kaal wordt lesgegeven! De leer-
ling krijgt les en wordt begeleid 
door twee vaste docenten in een 
vast lokaal, zodat zoveel moge-
lijk rust en structuur kan worden 
aangeboden.” 

De lesdagen bestaan uit het 
werken aan weektaken, school-
boeken en werkbladen bewaart 
iedereen in een eigen kist in het 
lokaal. De leerlingen zijn huis-
werkvrij, mits de weektaken op 
vrijdag klaar en gecontroleerd 
zijn. Ze werken zelfstandig, in 
tweetallen of in groepjes. 

’Zoek de Ruimte’ in boekvorm
Regio - Voor het project ‘Zoek 
de Ruimte’ zijn kinderen van ba-
sisschool de Zevensprong (zml) 
in Beverwijk onder begeleiding 
van kunstenaar Jaap Velserboer 
intensief bezig geweest met 
beeldende kunst. De projectles-
sen zijn met behulp van Marlies 
Levering en Macky Nooi gebun-
deld in een praktische handlei-
ding.

Het is een zeer bruikbaar boek-
je voor scholen. Naast het spe-
ciaal onderwijs is het geschikt 
voor het basisonderwijs en voor 
de naschoolse opvang. 
Men kan het boekje via de web-
site www.dezevensprongbever-
wijk.nl bestellen. Het boekje is 
ook te koop bij Laan, Boek & 
Kantoor in Castricum voor 15,00 
euro.

Mantelzorgers werden 
in het zonnetje gezet
Regio - Op dinsdag 10 novem-
ber was de Dag van de Mantel-
zorg. Mantelzorgers zorgen het 
hele jaar voor hun naaste, part-
ner, kind, ouder of vriend(in), 
maar op deze dag waren zij aan 
de beurt. Op verschillende plek-
ken kregen ze leuke activiteiten 
aangeboden. 
Mantelzorgers uit Midden en 
Zuid-Kennemerland kwamen 

samen in Geesterhage in Cas-
tricum waar de 35 gasten wel-
kom werden geheten. Na koffie 
en taart konden ze verschillende 
workshops volgen. Sieraden ma-
ken, yoga of schilderen bijvoor-
beeld. Heel veel mantelzorgers 
zijn even uit de zorg gehaald en 
zoals een mantelzorger op het 
einde zei: “Ik sta altijd klaar voor 
een ander, dit was mijn dag!” 

Heiloo - Op woensdag 25 no-
vember organiseert Zorgcen-
trum Overkerck Stationsweg 92c 
in Heiloo een markt waar pre-

Cadeautjesmarkt
Regio - De Adriaan Roland 
Holstschool voor Vrije School 
basisonderwijs organiseert za-
terdag 21 november de jaarlijk-
se Sint Nicolaasmarkt. Op deze 
markt zijn leuke activiteiten voor 
jong en oud en er is een groot 
aanbod betaalbare cadeaus te 
vinden. De markt wordt door de 
ouders georganiseerd. De op-
brengst van de markt wordt be-
steed aan nieuw materiaal voor 
de kinderen. 
Een ander deel wordt geschon-
ken aan het Internationale Hulp-
fonds voor Vrije Schoolonder-
wijs, die dit doorstuurt naar de 
Vrije Scholen in ontwikkelings-
landen. En het derde gedeel-
te zal geschonken worden aan 
funcare4kids, een Stichting die 
kinderen ondersteunt die in een 
moeilijke thuissituatie zitten als 
gevolg van een ernstig gehandi-
capt gezinslid. 
De markt is van 10.00 tot 15.00 
uur aan de Prins Hendriklaan 56 
– 58 in Bergen. 

Sinterklaasmarkt

Muzikale lezing
Horror en de legenden 
rond Sint-Nicolaas 
Castricum - Horror is van al-
le tijden. Maar dat het ook deel 
uitmaakt van de Sint-Nicolaasle-
genden, zullen velen maar moei-
lijk kunnen geloven. En toch 
is het zo. Hoe een legende van 
de scholieren de basis legde 
voor de Sinterklaastraditie an-
no 2009 vertelt Peter van Trigt 
aan de hand van vele illustra-
ties uit zijn verzameling. Gevari-
eerde Sint-Nicolaasmuziek om-
lijst het geheel. De muzikale le-

zing in de aula van Toonbeeld op 
zondag 22 november alleen be-
doeld voor volwassenen. Aan-
vang 15.00 uur. 

Kaarten aan de zaal (aula Toon-
beeld). Men kan ook reserveren 
via www.toonbeeld.tv of bellen: 
0251-659012. Verder zijn kaarten 
verkrijgbaar bij Muziekhandel 
Borstlap (Bakkum), The Read-
shop (Geesterduin) en Boekhan-
del Laan (Castricum Centrum). 

ren zoon’. De gelezen fragmen-
ten worden steeds afgewisseld 

door pia-
nospel van 
Jan Bruin. 
De bijeen-
k o m s t e n 
worden ge-
houden in 
het ontmoe-
tingsruimte 
van de Wil-
l ibrordus-
kerk aan de 
Westerweg 
267 in Hei-
loo. Aan-
vang 20.00 
uur. Kos-
ten: drie eu-
ro per bij-
eenkomst , 

Aanmelding 
vooraf wordt op prijs gesteld. 
Er is onlangs een goedkope uit-
gave verschenen van ‘Einde-
lijk thuis” bij uitgeverij Lannoo. 
ISBN 978-90-209-6643-5. Kos-
ten 9,95 euro. 

sentjes voor de feestdagen wor-
den aangeboden, zoals kaarten, 
handwerk, sieraden, glas in lood, 
zijden bloemen, knutsel-en ver-
pakkingsmateriaal. De markt is 
van 15.00 tot 16.30 uur.

Castricum - Voor de 22e keer 
wordt een Kerst-Inn georgani-
seerd om mensen die daar be-
hoefte aan hebben een gezelli-
ge kerstavond te bezorgen. De 
kerst-inn wordt dit jaar georga-
niseerd in De Schakel, Kerkpad 
1 te Castricum. Deze avond be-
gint op 24 december om 19.30 
uur en zal duren tot ongeveer 1 
uur ’s nachts. Men kan eventu-
eel meedoen aan een bingospel 
en er is een hapje en een drank-
je. Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. 

Kerst-Inn 2009
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Argentijnse tango wereldcultureel 
erfgoed in Iskra Monumentconcert
Castricum - Beleef de passie 
van Piazolla, Pugliese en ande-
re grootheden van de Argentijn-
se tango met het internationale 
Pavadita Tangostrijkkwartet. Dit 
strijkkwartet in klassieke samen-
stelling met twee keer viool, alt-
viool en cello, voegt zich vanzelf-
sprekend naar het sterk uitge-
sproken ritme en de authentie-
ke stijl van de Argentijnse tango. 
Een boeiende, verrassende en 
avontuurlijke crossover bij Iskra 
Monumentconcerten op zater-
dag 28 november om 20.15 uur 
in de sfeervolle ambiance van 
de middeleeuwse Dorpskerk, 
Dorpsstraat, hoek Torenstraat.

Op 30 september heeft Unesco 
van de Verenigde Naties de Ar-
gentijnse tango tot “immateri-
eel cultureel erfgoed” verklaard. 
Daarmee mag de Argentijnse 
tango als kunst en traditie zich 
internationaal verheugen in extra 
aandacht, bescherming, promo-
tie en ondersteuning. Daar doet 
Iskra van harte aan mee. Enke-
le seizoenen organiseerde zij im-
mers het Gran Fiesta de Tango 
in de dansschool met live-mu-
ziek en spectaculaire dansshows 
door jonge professionals van 
hoog niveau. Informatie en kaar-
ten bestellen via www.iskra.nl of 
tel. 0251 674379. 

Viering 125 jaar koorzang
Limmen - Op zondag 22 no-
vember is het 125 jaar geleden 
dat er voor de eerste keer spra-
ke was van koorzang in de Cor-
neliuskerk. Dit is te lezen in de 
notulen van het toen opgerich-
te herenkoor in november 1884. 
Het heren- en dameskoor, het 
Liturgisch koor en het Corneli-
uskoor verlenen hun medewer-
king aan deze feestelijke viering. 
Ieder koor vertegenwoordigt een 
muzikale periode uit de achter-

liggende 125 jaar, waarbij ook de 
beatmis niet zal ontbreken. Bij-
zonder in deze viering is dat de 
verschillende generaties muzi-
kaal zullen samensmelten in het 
Corneliuskoor. 

Dit koor is ontstaan in 2002 tij-
dens het 100-jarige bestaan van 
het huidige kerkgebouw. Pastor 
Johan Olling en pastor Jan Veldt 
zullen voorgaan in deze viering 
die om 10.00 uur begint. 

Castricum - Met lege handen 
staan, zo wordt vaak het rouw-
proces genoemd na het verlie-
zen van een kindje tijdens de 
zwangerschap. ‘Ouders met lege 
handen’ wordt vanuit de orga-
nisatie Allerzielen Castricum de 
mogelijkheid geboden om een 
vlinder, onder begeleiding van 
een professionele keramist, te 
maken.Vlinders zijn het symbool 
van kinderen die voor of tijdens 
hun geboorte zijn overleden. De-
ze vlinders zullen een plek vin-
den op een monument wat op 
begraafplaats Onderlangs ge-
plaatst zal worden. De bijeen-
komst is op maandagavond 23 
november en woensdagavond 
25 november. De kosten voor 
een vlinder zijn vanaf 10,00 euro. 
Voor opgave: 0251-659005. Voor 
informatie: 0251-676799. 

Een vlinder…

Regio - Het komend seizoen 
wordt er een reis georganiseerd 
naar Egypte en Jordanië. Het 
spoor van Mozes wordt gevolgd, 
dat met het volk van Israël trok 
na de bevrijding uit de slavernij 
in Egypte. De reis zal plaats vin-
den in de periode tussen vrijdag 
30 april en zondag 16 mei 2010 
en duurt twee weken. De reislei-
ders zijn de pastores Ruud Vis-
ser en Johan Olling. De vijf voor-
bereidingsavonden horen bij de 
reis en van de deelnemers aan 
de reis wordt verwacht daarbij 
aanwezig te zijn. Een informatie-
avond vindt plaats op donderdag 
26 november in de Corneliuskerk 
in Limmen. De bijeenkomst duurt 
van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

Reis naar Egyp-
te en Jordanië

Castricum - Er wordt een medi-
tatieve dansavond gehouden op 
dinsdag 24 november in de 
Maranathakerk op de Kleibroek/
hoek Beatrixlaan van 20.00 tot 
22.00 uur met een korte pau-
ze. Ervaring met dansen is niet 
nodig. Meedoen kost vijf euro. 
Opgeven Jenny Appers of Wil-
ly Eusman: 0251-652729, 0251-
651035. 

Meditatie in en 
door beweging

Castricum - Stichting Welzijn 
organiseert in samenwerking 
met de ouderenbonden een le-
zing over hoe je op een goede 
manier kunt opruimen. Deze le-
zing wordt gegeven door Anja 
Dekker, zij is professional orga-
nizer en helpt mensen bij het op-
ruimen van hun woning of werk-
plek. De lezing wordt gehouden 
in dorpshuis De Kern op donder-
dag 26 november van 14.00 tot 
16.00 uur. De entree is gratis. 
Aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Castricum telefoon 656562. 

Leren opruimen

Communie
Castricum - De eerste com-
munieviering vindt volgend jaar 
plaats op zondag 18 april. Daar-
om is er maandagavond 30 no-
vember om 20.00 uur een infor-
matieavond voor de ouders die 

hun kind in 2010 de eerste com-
munie willen laten doen. Ook de 
ouders die wat meer willen we-
ten zijn welkom. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in 
het parochiehuis van de Pancra-
tiuskerk, Dorpsstraat 113 in Cas-
tricum. Muziekschoolconcours

Castricum - Op zaterdag 21 
november is het jaarlijkse con-
cours voor muziekschoolleerlin-
gen van Toonbeeld in Castricum 
en de Muziek en Dansschool van 
Heiloo. Er zullen veertien leerlin-
gen van beide scholen met ver-
schillende instrumenten optre-
den in de Dorpskerk in Castri-
cum. Jonge amateurmuzikanten 
van allerlei niveau en leeftijd la-
ten hun kunnen horen. De jury 
bestaat uit professionele musi-
ci: Otto de Jong: dirigent van on-
der meer het Regionaal Jeugd-
orkest uit Alkmaar en Leonard 
van Goudoever componist en di-
rigent. Aanvang 14.00 uur, toe-
gang gratis. 

Castricum - Om veilig te kun-
nen internetten en e-mailen, is 
het verstandig een paar maatre-
gelen te nemen om de compu-
ter te beschermen tegen virus-
sen en inbrekers. Hiermee voor-
komt men dat de computer be-
schadigd raakt of gegevens wor-
den misbruikt. Op woensdag-
middag 25 november organi-

Veilig internet seren de Stichting Welzijn (Gil-
de Castricum) en de Bibliotheek  
van 14.15 – 16.15 uur  een the-
mamiddag rond dit onderwerp 
op de bovenverdieping van  de 
Bibliotheek. Belangstelllenden 
kunnen zich opgeven bij Stich-
ting Welzijn Castricum, Gees-
terduinweg  5 te Castricum, tel. 
656562.  De kosten, 5,00 euro  
dienen bij aanmelding te worden 
betaald. 

Regio - Op zaterdagavond 27 
november zal het herenkoor St. 

Vesper met koor  Caecilia van de Willibrorduspa-
rochie de vespers zingen. Aan-
vang om 19.00 uur in de Willi-
brorduskerk in Heiloo. 

Kinderen worden getrakteerd 
op een Sinterklaastoneelstuk
Castricum – De toneelvereni-
gingen Pancratius en Forento 
houden een toptalentshow. Het 
decor is de winkel van Greet Ver-
kleedt. De winkeliers van Gees-
terduin en Greet verkleedt zor-
gen er voor dat de entree slechts 
een euro is. 
Een stand-in van Greet presen-
teert de show waaraan topta-
lenten mee kunnen doen. Twee 
zwarte pietjes komen per onge-
luk in deze show terecht en tot 
hun verbazing zijn de muziek-
pieten ook aanwezig. Zij zorgen 
voor de begeleiding en hebben 
zichzelf ook ingeschreven als 
toekomstig toptalent. 
Het jurylid Ernie Kraagmans 
heeft een hekel aan zwarte piet-
jes omdat ze nooit een cadeau-
tje in haar schoen krijgt en laat 

dat ook duidelijk blijken in de 
puntenwaardering. Jurylid Lexy 
Extreem probeert alles weer in 
goede banen te leiden maar 
loopt uiteindelijk ook boos weg. 
En dan blijkt dat de prachtige 
beker ook ineens is verdwenen. 
Wie heeft dat nu weer gedaan? 
Ook dit jaar is het verhaal be-
dacht, geschreven en geregis-
seerd door Marie Louise Mid-
delhoff. Op zondag 22 novem-
ber kunnen de kinderen van 
Castricum voor slechts 1,00 eu-
ro in Geesterhage genieten van 
dit sprankelende toneelstuk. Om 
15.00 uur gaat de voorstelling 
van start. In Akersloot is de voor-
stelling ’s morgens al te zien om 
om 11.00 uur in de Storeyclub en 
in de Burgerij in Limmen op zon-
dag 29 november om 14.00 uur.
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Akersloot - Zondag 22 novem-
ber wandelt Amak de St. Nico-
laastocht in Bergen. Deze is 15 
tot 20 km lang. Het vertrek is 
om 9.30 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg 
in Akersloot. Belangstellenden 
zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251315137 of Cock Snijder 
0251313956 .

Amak wandelt

Castricum - Zondag 22 novem-
ber houdt de hengelsportvereni-
ging Castricum haar baarswed-
strijd in de Dogsloot te Uitgeest. 
Het vertrek is om 8.00 uur vanaf 
het parkeerterrein Geesterduin-
weg. Opgeven voor deze wed-
strijd voor vrijdagavond 20.00 
uur bij C. Duinmeijer, tel.658999 
of via c.duinmeijer@casema.nl.

Baarswedstrijd

Helios zoekt balsponsoren
Castricum - KV Helios is voor 
de thuiswedstrijden van het eer-
ste op zoek naar balsponsoren. 
Belangstellende particulieren en 
bedrijven kunnen een bal spon-
soren. De kosten hiervan zijn 35 
euro. 
Voor Helios een leuk bedrag in 
de clubkas en voor de sponso-
ren een manier om de naamsbe-
kendheid te vergroten!
In de week voorafgaand aan 
de thuiswedstrijd wordt de bal-

sponsor vermeld op de affiche 
die op tal van plaatsen in Castri-
cum wordt opgehangen. Ook zal 
een (bedrijfs)naam in die week 
op de webstie van de club wor-
den genoemd. Voor de wedstrijd 
van Helios 1 wordt de naam van 
de sponsor omgeroepen. Zo 
zijn er nog veel meer leuke ac-
ties aan ge koppeld. Wie interes-
se heeft, kan een kijkje nemen 
op de website www.kv-helios.nl/
sponsoring. 

Castricum - De handballers 
van CSV hadden zondagmid-
dag geen kind aan het tweede 
team van Hurry Up uit Zwarte-
meer. Het jonge CSV rolde Hurry 
Up in de tweede helft helemaal 
op. CSV begon fris en snel aan 
de wedstrijd. Nog voor de eerst 
aanval van de Castricummers 
stonden ze al 2-0 voor, wegens 
twee snelle break-outs. Vervol-
gens werd het 2-2 en 3-3. Hur-
ry Up hield het niet lang vol om 
bij te blijven en CSV liep uit naar 
8-3, veelal door snelle tegenaan-
vallen. 
Uitblinkers in die snelle breaks 
waren rechteropbouwer Xander 
Blankestein en cirkelloper Koen 
Hoberg, die er beide 8 zouden 
maken deze middag. 
CSV kon uiteindelijk met een roy-
ale voorsprong, 17-9, de kleedka-
mer in. In de tweede helft stond 

Limmen - Zondag 15 november 
ging de wintercompetitie voor 
leden van Limmen, Castricum, 
DVW en De Sander van start. 
Met elf deelnemers was de op-
komst goed te noemen. Viswater 
was het Stet te Limmen. Er werd 
goed gevangen: 875 vissen met 
een totaal gewicht van 23,7 kilo 
in twee uur vissen. De vangst be-
stond vooral uit veel kleine kol-
blei en blankvoorn, met af en toe 
wat maatse vis. Andere soorten 
waren ruisvoorn en baars.

Winnaar werd Theo van Ewijk 
voor Rien Faasse en Co Duinme-
ijer van HVCastricum. Beste Lim-
mer werd drievoudig winterkam-
pioen Peter van der Heijdt op 
plaats vier. De volgende winter-
wedstrijd wordt gevist op zondag 
20 december, zeer waarschijnlijk 
in stadswater te Alkmaar. 

Hengelsport 

Akersloot - Vrijdag 20 novem-
ber kunnen kaartliefhebbers te-
recht in de handbalkantine van 
Meervogels voor de maandelijk-
se drive. Iedereen is welkom in 
het Boshuis. De drive begint om 
20.15 uur. 

Klaverjassen 
bij Meervogels

de verdediging van CSV een stuk 
beter. Mede door de goede in-
valkeeper Ron Bleeker wist Hur-
ry Up2 niet meer dan 1 treffer per 
10 minuten te produceren. CSV 
daarintegen scoorde er lustig 
op los, zowel uit de break als uit 
combinatiespel in de aanval. Van 
de 52 schoten op doel gingen er 
uiteindelijk 33 in. De eindstand 
werd dus 33-12, waarmee CSV 
op 3 uit 5 komt. Het is nu zaak 
dat CSV dit goede spel doorzet 
en een goed resultaat behaalt in 
de volgende 3 wedstrijden tegen 
de sterke teams van Fortissimo, 
Achilles en Aalsmeer3, respec-
tievelijk nummer 3, 2 en 1 strij-
dend om de titel in de Hoofd-
klasse A. De volgende thuiswed-
strijd is op 28 november waarin 
CSV Achilles uit Apeldoorn ont-
vangt in sporthal de Bloemen, 
aanvang 20.00 uur.

CSV dicteert Hurry Up

Croonenburg dames 
zetten zegereeks voort
Castricum - Na de goede wed-
strijd vorige week op Texel, 
moesten de dames van Croo-
nenburg dames 1 thuis aantre-
den tegen Amsterdam. De eer-
ste set kende een vliegende start 
door de harde en hoge aanvallen 
van Merel Gerritsen. De eerste 
set werd overtuigend met 25-20 

door Croonenburg gewonnen. In 
de tweede set werd het degelij-
ke en geconcentreerde spel door 
het team voortgezet. Paulien Ter-
voort liet met haar verdedigende 
acties zien dat geen bal bij haar 
op de grond belandt. Deze inzet 
resulteerde dan ook in een 25-
22 setwinst voor de thuisploeg. 

Theo v.d. Voort winnaar 
Verner Oussoren troffee
Castricum - Vrijdag en zater-
dagavond heeft biljartvereni-
ging ’t Stetje het Verner Ousso-
ren-toernooi gehouden ter ere 
van de veel te vroeg in juni over-
leden oud-voorzitter van de club. 
Het is deze twee dagen een ge-
weldig succes geworden, de 
deelnemende biljartverenigin-
gen waren WIK, ’t Steegie en ’t 
Stetje. Dit geheel stond onder 
leiding van vier scheidsrechters. 
Voor het toernooi begon hebben 
de deelnemers een minuut stil-
te gehouden ter ere van Verner. 
Marijke Oussoren reikte de prij-
zen uit. Zij heeft ook het grootste 
deel van de dagen gesponsord. 
Er werd gestreden op vier tafels, 
met zestien deelnemers, er werd 
een halve competitie gespeeld, 
wat uiteindelijk resulteerde in 
vier tafelwinnaars die gingen 

uitmaken wie de wisselbeker 
in ontvangst mocht nemen. Dat 
waren Jörgen Bolten, Piet Castri-
cum,  Arno Nooij  en de uiteinde-
lijke winnaar Theo v.d. Voort. Jör-
gen speelde tegen Theo en Piet  
tegen Arno. Theo won eigen-
lijk zeer gemakkelijk van Jörgen, 
en dat deed Piet ook tegen Arno.  
Arno werd derde en Jörgen vier-
de. De finale was een gelijk op-
gaande strijd met ups en downs, 
maar het slot was zeer span-
nend! In de 27ste beurt maakte 
Piet de partij uit en maakte Theo 
in de nastoot alsnog remise. 
Toen werd er door de arbiter be-
slist, opnieuw starten en wie de 
eerste vijf caramboles maakt is 
de winnaar. Dat viel in de twee-
de beurt in het voordeel uit van 
Theo. De wisselbeker ging met 
hem mee naar huis. 

Met een 2-0 voorsprong in sets 
werd de concentratie in de derde 
set iets minder. Amsterdam wist 
de setwinst met 24-26 binnen te 
slepen. De vierde set hervatten 
de dames van Croonenburg hun 
concentratie. Nancy van Rooij 
was deze set lekker op dreef en 
scoorde met haar middenaanval 
menig punt. De thuisploeg kwam 
deze set niet meer in de proble-
men en met 25-19 ging de set-
winst en de wedstrijdoverwin-
ning naar de dames van Croo-
nenburg. 

Croonenburg kampioen!
Castricum - De meiden regio B 
zijn het eerste kampioensteam 
voor volleybalvereniging Croo-
nenburg dit seizoen. De volley-
balbond heeft besloten om in 
deze klasse met een halfjaarlijk-
se competitie te gaan werken. De 
meiden hebben daarvan gepro-
fiteerd. Zij vochten samen met 
Wham Wham 1 een spannen-
de strijd uit. Uiteindelijk zijn de 
Croonenburgers met 1 set ver-
schil kampioen geworden. Het 
komende half jaar zullen zij in 
de hoogste competitie uit de re-
gio strijden om de eerste plaats. 

Trainer Ruben Nijhuis is erg te-
vreden. Hij ziet dat de meiden 
in kracht en in volleybalinzicht 
enorm zijn gegroeid. Het groot 
aantal trainingsuren (meerde-
re meiden trainen 3x 2 uur in de 
week) verdient zich terug. 

Hij verwacht dan ook dat zijn 
team weer zal strijden om de 
hoogste plaatsen. Maar Ruben 
kijkt verder: een aantal van de-
ze meiden kan de komende ja-
ren al een versterking betekenen 
voor de hoogste vrouwenteams 
van Croonenburg. 

Limmen moet zondag 
naar VSV om te winnen
Limmen - Afgelopen zondag 
werd de voetbalwedstrijd VSV-
Limmen afgelast. 
De KNVB heeft het duel  ver-
plaatst naar zondag 22 novem-

ber. Limmen moet het duel win-
nen om weer aansluiting te krij-
gen bij de subtop in de der-
de klasse B. Het duel begint om 
14.00 uur.
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Overeenkomst scholen en Corus

Ingenieurs van de toekomst
IJmond - De rectoren/directeu-
ren van het Kennemer College 
het Jac. P. Thijssecollege en het 
Bonhoeffer College hebben tij-
dens de Jet-Net Career Day in 
Rotterdam een samenwerkings-
overeenkomst getekend met Co-
rus. Als Jet-Net scholen werken 
zij samen met Corus aan een ge-
meenschappelijk doel: het nog 
aantrekkelijker maken van de 

Jubileumboek Odin ’59; in 
de schaduw van het kasteel 
Heemskerk - Op 19 december 
verschijnt de geschiedenis van 
het 50-jarige Odin ’59 in boek-
vorm. In zo’n tweehonderdvijftig 
bladzijden wordt een compleet 
beeld gegeven van wat er in die 
vijftig jaar tot stand is gebracht.
In vijf grote hoofdstukken, die 
elk tien jaar beslaan, wordt be-
schreven wat er allemaal binnen 
de vereniging gebeurde. Achter-
eenvolgens het verenigingsver-
haal gezien vanuit de bestuurs-
kamer, de ontwikkelingen bij de 
jeugd, het voetbaltechnische be-
leid en tenslotte een overzicht 
van alle seizoen van het eerste 
team.
Daarnaast zijn er hoofdstukken 
over allerlei thema’s. Aandacht 
is er onder andere voor de ve-
le bouwactiviteiten die de afge-
lopen vijftig jaren hebben plaats 
gevonden, de ontwikkeling van 
het complex aan de Hoflaan, de 
geschiedenis van de toto, het 
functioneren van de kantine.

De relatie met Ado ’20 in al die 
jaren wordt beschreven en er 
zijn verslagen van alle wedstrij-
den die de clubs in het verleden 
tegen elkaar hebben gespeeld. 
Sponsoring, contributie zijn za-

ken die allemaal uitgebreid aan 
bod komen.
Tal van anekdotes en onthul-
lingen zijn in het boek opgeno-
men.
In de in het boek opgenomen in-
terviews wordt duidelijk wat de 
vereniging voor veel mensen be-
tekent. Vooral veel goede herin-
neringen.
Dit alles, met meer dan 200 fo-
to’s geeft het beeld van het klei-
ne clubje dat in vijftig jaar tijd 
uitgroeide tot een mooie vereni-
ging die op het hoogste ama-
teurniveau uitkomt. De oplaag 
wordt mede bepaald door het 
aantal voorinschrijvingen. Al-
leen wie vooraf intekent is ver-
zekerd van een exemplaar op 19 
december. 
De prijs voor het boek is s 22,50. 
Dat is ver beneden de kostprijs. 
Dankzij een donatie van het  
Maerten van Heemskerckfonds 
en een bijdrage van het bestuur 
kan deze prijs gehanteerd wor-
den. Koop een speciale boeken-
bon. Deze is tijdens de ledenver-
gadering en komende zaterda-
gen verkrijgbaar bij een kraam in 
het clubhuis aan de Hoflaan of 
door een mailtje te sturen naar 
50@odin59.nl U krijgt dan ver-

dere informatie over betaling en 
levering.

Na 23 november blijft de moge-
lijkheid om een boekenbon aan 
te schaffen of om per mail te 
reserveren bestaan zo lang de 
voorraad strekt. Vanaf 19 decem-
ber gaan de boeken die eventu-
eel over zijn in de vrije verkoop.  

Castricum - Tijdens de cursus 
mediteren maken de deelnemers 
kennis met verschillende vormen 
van mediteren. De start van de 
cursus: 5 januari 2010, de cur-
sus bestaat uit tien lessen op de 
dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 
uur in het Yoga Centrum Castri-
cum, Rooseveltlaan 6 Castricum. 
Inlichtingen: Monique Schiller: 
0251-657911. 

Cursus mediteren

Vitesse verliest van Lucky Ajax
Castricum - Dit jaar mocht Vi-
tesse ‘22 weer aantreden tegen 
de Amsterdamse Ajaxieden: Luc-
ky Ajax. Na eerder thuis en uit de 
heren van Oud-Ajax al eens ver-
slagen te hebben, mocht Vites-
se ‘22 4 verleden week dinsdag 
opnieuw aantreden op sport-
park De Toekomst. Als echte 
profs kwam Vitesse ‘22 4 met de 
bus aan op het sportpark, waar 
zij groots ontvangen werden. Bij 

het betreden van het veld werdt 
het al duidelijk dat het deze keer
geen makkelijke avond zou wor-
den. Grote namen die onder an-
dere bij Ajax aanwezig waren: 
Aron Winter, De broertjes Arve-
ladze, Michel Kreek, Fred Grim, 
Pim van Dord, Sjaak Zwart, 
Glenn Helder en Han Das

Na wat foutjes achterin aan bei-
de kanten stond het al binnen 5 

minuten 2 - 2. Verschillende an-
dere mooie acties ook van beide 
kanten zorgden voor nog meer 
fraaie doelpunten in de eerste 
helft. 
De tweede helft trad de ver-
moeidheid wat toe en werd er 
wat minder gescoord. Mede 
door Fred Grim op de goal aan 
Ajax zijde belette Vitesse om de 
achterstand om te buigen tot een 
voorsprong. Eindstand: 8 - 6.

Pieter de Wit: 
“Echte leider durft zich 
kwetsbaar op te stellen”
Castricum - Zelf heeft ‘ie ge-
voetbald vanaf de E, maar een 
blessure nekte hem zo ongeveer 
5 jaar geleden. Dat betekende 
de start van zijn trainerschap. 
Twee jaar de C1 bij een ploeg in 
de Zaan. Tot hij door Rob Kramer 
gevraagd werd om hoofdtrainer 
van de D1 te worden bij FC Cas-
tricum. Hij hapte toe en dat be-
tekende twee jaar D1 trainen en 
tot vorig jaar diverse activiteiten 
voor de KNVB organiseren. Nu is 
hij hoofdtrainer B junioren. Pie-
ter de Wit, gepassioneerd trainer, 
voetballiefhebber, sportieve visi-
onair en bovendien supersympa-
thiek! ,,Ik vind het heel aantrek-
kelijk om met een groep bezig te 
zijn, richt me dan op ontwikke-
ling als resultaat, niet zozeer op 
het resultaat in punten. En dan 
bedoel ik niet alleen ontwikke-
ling van de groep, maar ook van 
mezelf. Ik stel vragen, vragen aan 
de spelers, aan mensen om me 
heen en ook aan mezelf.’’ Na-
tuurlijk heeft ook Pieter zo zijn 
inspiratiebronnen. Rob Kramer is 
er één van. Hij betekent voor Pie-
ter een enorme bron van vakin-
houdelijke kennis en drive. Ook 
wordt Jos van Veelen, docent 
bij de KNVB genoemd, die de 
juiste snaar wist te raken,  hoc-
keycoach Marc Lammers van-
wege zijn werkwijze en last but 
not least de absolute gedreven-
heid van Mark Kranendonk, trai-
ner van het eerste. ,,De mees-
te leiders en coaches zijn bang 
om vragen te stellen. Zij denken 
dat ze alleen van bovenaf za-
ken moeten opleggen. Een ech-
te leider in mijn ogen durft zich 
kwetsbaar op te stellen. Ik merk 
dat ik bij de B-junioren heel erg 
vraag. Ik ben enorm geïnteres-
seerd in wat hen beweegt. We 
zijn samen een team.’’ Uiteraard 
komt bij die vragen de voetbal-

technische kant aan de orde, het 
volgen van een bepaalde tactiek. 
,,Ik heb dan wel het idee, maar 
zij moeten het uitvoeren. Daar-
bij vind ik het heel belangrijk wat 
zij voelen. Als je verder wilt ko-
men, moet je je ergens van be-
wust zijn. Als trainer/coach moet 
je duidelijk zijn, zaken bespreek-
baar maken en je verwachtingen 
uitspreken. Ik probeer bewust-
wording te creëren bij de spe-
lers en dat ze daar dan ook ver-
antwoordelijkheid voor nemen. 
Tuurlijk, we zijn lekker aan het 
voetballen, maar wat zijn we nu 
precies aan het doen en wat gaat 
jou als speler/mens verder bren-
gen?  Ik wil graag aan de kant 
van de oorzaak gaan staan. Een 
ander voorbeeld: ze zeggen dan 
dat de scheids ze uit de wedstrijd 
heeft gehaald, nee, je moet daar-
in verantwoordelijkheid nemen 
voor de oorzaak, dus jij hebt je 
als speler door de scheidsrechter 
uit de wedstrijd laten halen.’’ Dat 
zijn werkwijze effect heeft, be-
wees dit weekend de derby FC 
Castricum B1 Zaterdag tegen Vi-
tesse B1. De jongens ‘van Pieter’ 
konden na een spannende wed-
strijd met een 3-2 zege, opgehe-
ven hoofd en een voldaan ge-
voel het kunstgrasveld verlaten. 
,,Klasse,” zie Pieter de Wit. (Foto: 
Han de Swart).

bètavakken in de onder- en de 
bovenbouw van het havo en vwo 
en het stimuleren van de keuze 
van deze vakken in het hbo en 
op de universiteiten. Eén van de 
activiteiten voor Jet-Net scholen 
is de Jet-Net Career Day in Rot-
terdam, waar 35 bedrijven en op-
leidingen in de technische rich-
ting leerlingen uit de bovenbouw 
informeren over de beroeps- en 

studiemogelijkheden in de bè-
tarichting. Vanuit het Kennemer 
College bezochten 40 leerlingen 
deze dag. Zij gingen ook zelf aan 
de slag met ijsjes maken, brug-
gen bouwen of een echo maken. 
In totaal hebben ruim 3000 leer-
lingen de Jet-Net Career Day be-
zocht. Een andere activiteit was 
de Techno Challenge, een initia-
tief van Corus. Na een techniek-
stage op het circuit van Zand-
voort, kregen twee leerlingen uit 
havo 5 een vliegles aangeboden 
bij Dwarf Powered Gliders op 
vliegveld Hilversum.

Castricum - Voor de Kennis-
bank wordt uitgekeken naar een 
deskundige op het terrein van 
website bouwen en het onder-
houden van websites. Het gaat 
om een eerste advisering en op 
weg helpen van verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties bij vra-
gen en problemen. Belangstel-
lenden bellen tel.: 0251656562.

Websitedeskundig?
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Jörgen Bolten haalt het 
beste uit zeven partijen
Castricum - De veertien punten 
die Jörgen Bolten uit de partij 
tegen Hein Kitsz sleepte bij bil-
jartvereniging Wik, bracht hem 
met een best gemiddelde van 
2.23 van de zeventiende naar de 
dertiende plaats. Hein had daar 
geen antwoord op met zijn ge-
middelde van precies 1.00.
Dat Jan Kamp met dertien pun-
ten voor 2.59 van de zeven-
de naar de derde plaats opruk-
te, wekt geen verbazing. Jan ver-
keert in een reuzevorm. Wim van 
Duin, als tegenstander, kon zijn 
gemiddelde maar net vast hou-
den, goed voor tien punten. Piet 
Liefting slaagde er tegen Cees 
Burgmeijer in om met 1.62 twee 
extra punten binnen te halen. 
Eindelijk weer eens een uitste-

kende winstpartij voor Gert Lute. 
Hij versloeg Klaas Jongeneel in 
27 beurten met een super goed 
moyenne van 3.88. Elf punten 
voor Gert. Eveneens elf punten 
voor Cynthia Slinger die Peter 
Ent te grazen nam. Peter Groe-
nendal moest de eer aan Gerard 
de Zeeuw laten, door de laatste 
vrij simpele bal te missen. Ge-
rard benutte deze kans door in 
de nabeurt zijn laatste vier ca-
ramboles koelbloedig te maken. 
Voor beide spelers tien punten. 
Wim Baltus tot slot won tegen 
Peter Weijers wel zijn partij met 
3.36, maar kon toch niet schitte-
ren en kwam een punt tekort. De 
33 beurten waren voor Peter ook 
geen reden tot juichen, want hij 
strandde op zeven punten.

Trampolinespringers 
DOS grote winnaars 
Castricum - Zaterdag 14 no-
vember werd in Kudelstaart de 
tweede wedstrijd van de team-
competitie West gesprongen. 
Het D-team bestond uit Philip El-
ders, Lian Maalman en Iris Dek-
ker. Lotte Tabak was ziek. Dit be-
tekende dat er geen fouten ge-
maakt mochten worden, aange-
zien de beste drie resultaten tel-
len. 
Het team sprong prachtige oefe-
ningen en haalde ruimschoots de 
eerste plaats met een groepsto-

taal van 220,60. Het E-2 team 
bestond uit Thomas Noordeloos, 
Danique Heisterkamp en Aran-
ka Veen. Deze wedstrijd behaal-
den ze de vijfde plaats in hun 
poule met een groepstotaal van 
198,20. 
In het jongste team, met vier 
springers die voor het eerst 
aan een competitie meededen, 
sprongen Renske Haasbroek, 
Esmee v.d. Horst, Milo Memedov 
en Madé Couwenberg. Zij haal-
den een achtste plaats. 

FC Castricum houdt 
stand tegen Marken
Castricum - De uitslag 0-0 doet 
anders vermoeden maar de voet-
balwedstrijd Marken – FC Castri-
cum boeide van de eerste tot de 
laatste minuut. “Een prima resul-
taat voor ons”, aldus Castricum 
trainer Mark Kranendonk. “Van 
te voren weet je dat je deze wed-
strijd kan verliezen. Dat is ge-
woon de realiteit, want Marken 
is een hele goeie ploeg. We heb-
ben vandaag een punt gewon-
nen.” Marken – FC Castricum 
werd in het programmaboek-
je aangekondigd als een abso-
lute topper in de 2e Klasse en 
die inschatting bleek de juiste. 
Beide ploegen voetbalden naar 
hartelust zodat het een boeiend 
schouwspel werd onder leiding 
van de uitstekende scheidsrech-
ter Erkens uit Gouda. Het team 
van Mark Kranendonk miste 
een aantal goede mogelijkhe-
den. Dat was vooral in de eerste 

twintig minuten waarin Castri-
cum indruk maakte. De grootste 
kans kreeg Daan Hamaker al in 
de vierde minuut. De jonge mid-
denvelder miste van dichtbij na 
een prachtige aanval over rechts 
via Maarten van Duivenvoorde 
en Niels Popping. Marken nam 
halverwege de eerste helft reso-
luut het heft in handen. Marken 
liet bij vlagen uitstekend voet-
bal zien en FC Castricum raakte 
de kluts kwijt. In de tweede helft 
ging Marken door waar het ge-
bleven was. Met bij Castricum 
Lucas Kloprogge in het veld voor 
Ralph van der Grijp kwamen de 
bezoekers opnieuw onder zware 
druk te staan van de thuisploeg. 
Marken volhardde echter in het 
missen van kansen. Het jonge 
middenveld van Castricum, met 
de 19-jarigen Daan Hamaker en 
Stephan Zeilstra, slaagde erin 
stand te houden. 

Castricum - De  Castricumse 
Nova Scheelings (8) zal schitte-
ren tijdens de opening van het 
Noord-Hollands schaatsweek-
end. De kick-off van dit schaats-
weekend zal plaatsvinden op 
IJsbaan de Meent vrijdagavond 
20 november. Tussen 20.00-
20.30 uur is er een demonstratie  
kunstrijden. Tijdens het schaats-
weekend, dat van 20 tot en met 
22 november plaatsvindt, is er 
voor iedereen van alles te doen 
en te zien. 

Nova schittert!

Vitesse houdt met negen 
man stand en wint zelfs
Castricum - Het was een heel 
bijzondere zondagmiddag. Een 
subtopper op de Puikman, en 
twee ploegen die streden om 
de punten om aansluiting met 
de kopgroep te houden. Vites-
se leek daarbij aan het langste 
eind te trekken, maar door een 
blessure en een rode kaart in de 
eindfase bleef het spannend tot 
en met de laatste minuut. Om-
dat SVW de numerieke meerder-
heid van 11 tegen 9 onvoldoen-
de wist uit te buiten, bleven de 
punten enigszins geflatteerd op 
de Puikman achter door een 3-2 
winst voor Vitesse.
De spits van Vitesse was lastig 
voor SVW, en na ruim een kwar-
tier kwam Vitesse op voorsprong. 
De keeper van SVW wist nog wel 
een inzet van Lennert Beentjes 
te keren, maar ditmaal was Tom 
Spil er als de kippen bij om Vi-
tesse naar een voorsprong te til-
len: 1-0. Lang kon de ploeg ech-
ter niet genieten van die voor-
sprong want binnen enkele mi-
nuten was het alweer gelijk. Ook 
na rust bleef het spelpeil van bei-
de kanten, mede door de terrein- 
en weersomstandigheden matig. 
Vitesse had echter het geluk aan 
zijn zijde toen een lange bal van  
Milo Creemers plotseling voor de 
voeten van de geheel vrijstaande 
Lennert Beentjes belandde. Zijn 

spectaculaire omhaal belandde 
echter eerst nog met een stuit 
op de grond en daardoor was de 
keeper van de groen-zwarte for-
matie kansloos: 2-1. 
Robin Bakker passeerde daarna 
de laatste verdedigers én de kee-
per en scoorde beheerst de 3-1. 
De wedstrijd leek daarmee ge-
lopen, ware het niet dat de spits 
van SVW Jan de Bruin zijn tru-
kendoos nog eens volledig open 
trok. Uit een voorzet van rechts 
probeerde hij met een hakbal-
letje een medespeler te berei-
ken en verschalkte tegelijker-
tijd de overigens goed fluitende 
scheidsrechter met een geweldi-
ge kreet én een 1e klas schwal-
be. Nadat hij was “opgelapt” 
nam hij uiteraard zelf de penal-
ty, scoorde feilloos en liep vervol-
gens als een kievit naar de aftrap: 
3-2. Vitesse raakte geïrriteerd, en 
dat leverde enkele onnodige ge-
le kaarten op. Het werd moeilij-
ker toen invaller Shabari Visser 
moest uitvallen na een wat al te 
rigoureuze charge van hemzelf. 
Toen vervolgens de scheidsrech-
ter ook nog eens rood te gaf aan 
Lennert Beentjes na een voor al-
le aanwezigen onschuldige actie 
bij de zijlijn, leek voor SVW alle 
voorwaarden te zijn geschapen 
om nog tot een puntendeling te 
komen. 

Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels heeft slechte zaken 
gedaan door tegen hekkenslui-
ter Ilpendam met 2-0 te verlie-
zen. Het team van trainer Hans 
Visser duikelde direct van de 
eerste naar derde plek.

Ilpendam stond weliswaar on-
deraan maar was toch een soort 
angstgegner omdat er in voor-
gaande competities al twee keer 
verloren werd. Het was na een 
paar minuten al vrij duidelijk dat 
het voor Meervogels een moeilij-
ke middag zou worden. Ten op-
zichte van  alle andere wedstrij-
den  was dit een onherkenba-
re ploeg die deed denken aan 
de desastreuze voorbereiding.  
Ongeïnspireerd voetbal en half-
bakken ingrijpen zorgden al snel 
voor een 2-0 achterstand. Van 
Schagen en Folkerts waren de 
schutters. Na rust zag het pu-
bliek eenzelfde spelbeeld. De te-
genstander vocht voor elke cen-
timeter , soms over het toelaat-
bare, en Meervogels liet het, op 
wat kleine oplevingen na, af we-
ten. Na een uur kwamen er wat 
kansen voor het team van trainer 
Visser echter de doelman van de 
thuisploeg was in grote vorm. 
Meervogels had het verlies aan 
zichzelf te danken. De meeste 
spelers hadden het duel te mak-
kelijk opgenomen. Visser zal on-
getwijfeld van zijn spelers eisen 
dat er zondag 22 november uit 
tegen middenmoter VVZ sportief 
revanche wordt genomen. 

Meervogels 
gaan ten onder 

The Sea Devils strandt 
in zicht van de haven
Castricum - Zondagmiddag in  
Julianadorp bleek dat de tegen-
stander twee echte lange man-
nen hebben in hun team. De bas-
ketballers uit Castricum speel-
den het eerste kwart niet slecht 
en bleven in de wedstrijd: 20 -19. 
Maar de lange mannen van  JBC 
pakten bijna al rebounds met 
als gevolg dat Castricum met le-
ge handen bleef staan. Ook het 
scorend vermogen van JBC ging 
ophoog door het raken van vier 
driepunters. Ruststand 47-32 in 
het voordeel van JBC. Met name 
Tim Damstra schoot met scherp 
evenals Diederick de Hollander. 
Ook kon Sea Devils weer het wa-
pen gebruik: de break door goe-
de onderscheppingen van Mats 

Wichenhagen en Hollanders. 
Toch stond The Sea Devils aan 
het begin van het vierde kwart 
op een achterstand van achttien 
punten. De achterstand werd 
daarna met een rap tempo ver-
kleind tot  78- 73. 
Bijna alle spelers van The Sea 
Devils scoorden in dit kwart. 
Door het toekennen van vier 
vrije worpen in de laatste secon-
den aan JBC werd een eventue-
le overtime de nek omgedraaid. 
De vrije worpen werden door de 
speler van JBC onberispelijk ge-
nomen, in tegenstelling tot de 
vrije worpen die de Castricum-
mers kregen in dit vierder kwart 
(negen gemist). Precies het ver-
schil dus! Einduitslag 82-73.
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Zege voor CAS RC bij Diok 
Castricum - Eindelijk was het 
weer zover, competitie bij het 
rugby in de ereklasse na een on-
derbreking van drie weken voor 
de succesvolle interlandverplich-
tingen van Oranje. En er stonden 
ook niet de minste partijen op 
het programma. Hilversum be-
hield de koppositie, door nipt 
te winnen van Den Haag. CAS 
RC kroop heel stiekem naar de 
tweede plek op de ranglijst door 
een overtuigende 8–18 zege bij 
Diok. ’t Gooi verloor van de Du-
kes en bezet door minder aantal 
gescoorde punten nu de derde 
plaats, gevolgd door respectie-
velijk de Leidenaren, Bosschena-
ren en Hagenaars. De Shadows 
konden het huzarenstukje van 
de Castricumse hoofdmacht in 
Leiden niet evenaren, in die 2e 
klasse blijft Diok ongenaakbaar 
aan kop. Het Driede moest toch 
net weer het onderspit delven te-
gen ’t Gooi, maar de Ladies zorg-
den voor de grootste overwin-
ning van de dag. Oemoemenoe 
werd met 29–5 verslagen en 
de Castricumse dames hebben 
daarmee de leiding in de poule 
overgenomen. 
Trainers Lister Kire en Des Tuia-
vii hadden het team veel bij el-
kaar gehaald in de wedstrijdlo-
ze periode en een oefenpot ge-
speeld tegen AAC. De gedegen 
voorbereiding was nodig om te-
gen Diok een goed resultaat 
neer te zetten. Alleen de boven-
ste vier clubs spelen straks in de 

play-offs om de landstitel en mo-
menteel zijn er zes gegadigden 
voor die plaatsen. Een overwin-
ning op de Leidenaren zou de 
Castricumse formatie dus heel 
goed uitkomen in de strijd om 
die plaatsing. CAS RC opende 
goed tegen Diok, maar was tot 
tweemaal toe onzorgvuldig in de 
passing. In de eerste tegenaan-
val wist de thuisploeg een penal-
ty te claimen, maar Jordi Bonhof 
had niet zijn beste dag bleek al 
snel. Na tien minuten spelen na-
men de Castricummers het ini-
tiatief weer over. Een goede li-
ne-out werd met man en macht 
over de vijandige trylijn geduwd 
en zo kon Matthijs Beentjes de 
score openen. Halverwege de 
eerste helft deelden de bezoe-
kers eigenlijk al de genadeklap 
uit. Uit een prachtige combina-
tie met Kai Picauly wist James 
Simon-Makea heel mooi een try 
te drukken. Deze conversie van 
Storm Carroll was wel raak en 
daarmee kwam een nuttige 0–12 
voorsprong op het bord. Bonhof 
miste nog tweemaal, terwijl Car-
roll ook een penalty naast de pa-
len schoot en zo bleef de rust-
stand ongewijzigd.
Na de hervatting lieten de de-
butanten in de hoofdmacht van 
beide ploegen zich nadrukkelijk 
gelden. Bij Diok was Luke Mug-
geridge als centre een plaag 
voor de Castricumse defensie, 
maar bij CAS RC was het Sha-
ne Schuster die op de eerste 

rij voor veel winst in de scrums 
zorgde én nog over goed loop-
vermogen beschikte ook. Bon-
hof gooide na zo’n acht minu-
ten alle schroom van zich af en 
haalde met een dropgoal de nul 
van het scorebord. Carroll was 
uit de volgende strafschoppen 
echter succesvol en zorgde voor 
een veilige marge naar 3–18. In-
tussen was er aan Castricumse 
kant veelvuldig gewisseld, maar 
bleef de tactiek én de defensie 
goed overeind. Aanvallend wer-
den echter veel inworpen ver-
loren en zo vaak goede terrein-
winst verspeeld. In de slotminuut 
was er nog een gelukje voor de 
thuisploeg. Een rommelige situ-
atie werd door de goed fluiten-
de referee Thomas Muldoon in 
het voordeel van Diok beoor-
deeld en na snel handelen kwam 
er dan alsnog een try van André 
Baya. De zege ging met 8 – 18 
toch overtuigend naar de gas-
ten. Het talrijke Castricumse pu-
bliek kon tevreden naar huis, de 
Leidse fans bleven teleurgesteld 
achter. Iedereen had echter een 
mooie rugbywedstrijd gezien van 
twee clubs die de jeugdoplei-
ding hoog in het vaandel hebben 
en daar nu ook de vruchten van 
plukken. 
CAS RC ontvangt komende zon-
dag REL, de Shadows begroeten 
Ascrum op Wouterland. De La-
dies gaan naar Purmerend, ter-
wijl het Driede naar de Bulldogs 
in Almere afreist.

Limmen - Vredeburg struikelde 
in de voorronde van het NHSB 
bekertoernooi over het sterke Ex-
celsior uit Heemskerk. Het werd 
1-3 dankzij remises van Kramer 
en Stolp en verlies van Admiraal 
en Ebels. 

In ronde acht liet Krom zich niet 
gek maken door het aanvallen-
de spel van Welling en beslis-
te de partij met sterke zetten. H. 
Levering had zijn avond niet en 
verloor ongeconcentreerd van 
de jeugdige S. Veter. J. Brantjes 

Helios begint seizoen goed
Castricum - Het korfbalsei-
zoen in de zaal had voor Helios 
nauwelijks beter van start kun-
nen gaan dan afgelopen zondag. 
WWSV uit Wijde Wormer kwam 
er de gehele wedstrijd niet aan 
te pas. Met een ruststand van 
13-1 en een eindstand van 23-3 
valt er wat betreft het wedstrijd-
verloop weinig spannende zaken 
te vermelden. Helios was sim-
pelweg in alles veel beter. Aan 
het einde van de wedstrijd kre-
gen de broertjes Frank en Koen 
Brakenhoff een ‘publiekswissel’ 
vanwege hun goede spel. 
Aanvoerder Frank Brakenhoff 
was echter het meest tevreden 
over de teamprestatie. ‘Alle ba-
sisspelers hebben in deze wed-
strijd gescoord. Deze overwin-
ning behaalde we met z’n allen. 
We hebben allemaal erg goed 

verdedigd tegen een matige te-
genstander. WWSV zal het nog 
erg moeilijk krijgen om zich in 
deze klasse te handhaven.’
Coach Anand Joeloemsingh was 
vooral te spreken over de het feit 
dat Helios de hele wedstrijd ge-
concentreerd bleef spelen. ‘De 
afspraken die wij voor de wed-
strijd hadden gemaakt kwa-
men allemaal uit. Dit team wordt 
steeds hechter en je merkt dat 
ze voor elkaar willen gaan. De 
goede teamspirit komt ten goe-
de aan de individuele kwaliteiten 
van alle spelers. 
Volgende week tegen Zaan-
dam–Zuid, een geduchte outsi-
der,  moeten we laten zien dat 
we beter zijn.’ De uitwedstrijd 
vindt plaats in sporthal De Vang 
in Zaandam, de wedstrijd begint 
om 13.30 uur.

Elfde ronde competitiewedstrijd schaken 
Castricum - In de 11e ronde 
van de interne competitie van  
Schaakvereniging Castricum 
streden 38 schakers in Dorps-
huis De Kern voor de punten. 
Aan de topborden bewees Ro-
bert van der Wal, dat de weke-
lijkse schaakles van Jop de Le-
marre hem geen windeieren 
heeft gelegd. Met klassiek po-
sitiespel werd tegenstander Mi-
chael van Gelderen aan het spit 
geregen en de overwinning ging 
terecht naar Robert.
Han Kemperink is aan een sterk 

seizoen bezig en speelde dit keer 
met zwart tegen Hidde Brugman. 
Hidde kwam vanuit de opening 
minder te staan en liet Han on-
gestoord een sterk centrum op-
zetten. 
Na een lange rokade van Han 
werd het spel scherp. Een minde-
re zet van Hidde werd afgestraft. 
Han stak de lont in het kruitvat 
van een reeds explosieve stel-
ling. Het ontploffingsgevaar be-
trof overigens louter de stelling 
van Hidde en zijn schaakbouw-
werk bleek op zand gebouwd. 

Totale ineenstorting met een nul 
als gevolg.
Aro Arakel bleek tegen Bart 
Schlosser uit het juiste aanvals-
hout gesneden. De Franse ope-
ning van Bart werd scherp be-
streden en Bart moest nauw-
keurig verdedigen. In het eind-
spel liet Aro echter de precisie 
varen en verloor een pion. Ge-
lukkig voor hem had Bart met 
zijn avondje verdedigen veel tijd 
verbrast en kon Aro ontsnappen 
met een remise in de uitvlugger-
fase.

Vredeburg struikelt
Mats van Burgel wint 
weer NK teamturnen
Castricum - Tijdens de Nationa-
le Team Cup wedstrijd in Zwijn-
drecht op zaterdag 14 november 
is Castricummer Mats van Bur-
gel samen met twee teamleden 
Nederlands kampioen gewor-
den. 

Mats van Burgel die uitkomt 
voor Pax uit Haarlem, komt nu 
uit in de hoogste klasse van zijn 
leeftijd, talentendivisie niveau 
zes. Samen met de teamleden 
Alex Klinkenberg uit Zwijndrecht 
en Loran de Munck uit Haar-
lem vormden zij het beste team 
in hun klasse. De teamcupwed-

strijd bestaat net als een gewone 
turnwedstrijd uit zes onderdelen, 
vloer, rek, ringen, voltige, sprong 
en brug. 
Een team mag uit maximaal vijf 
leden bestaan waarbij er vier tur-
ners per onderdeel mogen uitko-
men. Hiervan tellen de beste drie 
resultaten mee. Doordat er maar 
weinig jongens op dit niveau tur-
nen bestond het team van Mats 
maar uit drie leden. 

Club- en dorpsgenoot Misha 
Schram heeft met zijn team in de 
tweede divisie niveau acht een 
negende plaats behaald. 

dacht het wel even te fiksen te-
gen J. Levering, maar kwam van 
een koude kermis thuis. Ebels 
jr kon met zijn bekende snel-
le spel M. vd Bult niet impone-
ren en werd vakkundig van het 
bord geveegd. 
Rommel stond twee pionnen 
voor, maar liet zich verrassen 
door de koele Hafkamp die een 
toren en de partij won. 

Castricum - Vitesse’22 viert het 
Sinterklaasfeest voor de aller-
kleinsten op 28 november van 
9.30 tot 11.00 uur. Een paar da-
gen later is het Pepernotentoer-

Vitesse ‘22 in december 
nooi voor de F-jes, op 2 decem-
ber van 14.00 tot 17.00 uur. 
Kerst wordt gevierd met de E-
tjes op 19 december van 17.00 
tot 20.00 uur, waarnaar aan-

sluitend de klaverjaskerstdrive 
plaatsvindt. Deze wordt geor-
ganiseerd door supportersver-
eniging Blauw-Zwart. Het nieu-
we jaar wordt feestelijk ingeluid 
met een borrel op 1 januari om 
15.00 uur. Hierna volg een week 
van toernooitjes. 
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Minder verkeersslachtoffers 
op provinciale wegen in NH
Provincie - De provincie haalt 
hiermee de doelstellingen voor 
het jaar 2010 uit de Nota mobili-
teit. Dit blijkt uit het rapport ‘Mo-
nitor Verkeer en verkeersveilig-
heid 2009’. 
Uit de monitor blijkt dat het aan-
tal verkeersdoden op de pro-
vinciale wegen van Noord-Hol-
land in 2008 is gedaald tot 17 
en het aantal ziekenhuisgewon-
den tot 197. Deze daling van het 
aantal verkeersslachtoffers volgt 
de landelijke, dalende tendens. 
Hiermee worden de doelstellin-
gen (niet meer dan 20 doden en 
250 ziekenhuisgewonden) voor 
het jaar 2010 uit de Nota Mobi-
liteit reeds gehaald. Ook op de 

gemeentelijke wegen, in het ge-
bied waar de Provincie Noord-
Holland de regievoering heeft in 
het verbeteren van de verkeers-
veiligheid, is het aantal verkeers-
slachtoffers de laatste jaren af-
genomen. Wanneer de gemeen-
telijke verkeersveiligheidcijfers 
worden uitgesplitst naar politie-
regio scoren Zaanstreek-Water-
land en Gooi en Vechtstreek re-
latief gezien positief. Kennemer-
land scoort wat slechter.
Wanneer het provinciale wegen-
net  onder de loep wordt geno-
men valt op dat er op het weg-
vak van de N201, in de omgeving 
van de A4, de meeste verkeers-
problemen zijn.

Provincie plaatst camera’s
Provincie - Deze maand werden 
en worden er door de provincie 
reistijdcamera’s langs een aan-
tal provinciale wegen geplaatst. 
Deze camera’s worden gebruikt 
voor het verzamelen van ver-
keersgegevens. Die geven ac-
tuele informatie over de drukte 
op de wegen, de files en de reis-
tijd op een bepaald traject. Ac-
tuele verkeersgegevens maken 
het mogelijk het verkeer beter te 
sturen en de doorstroming te be-
vorderen.

Camera’s
De camera’s verzamelen uitslui-
tend anonieme gegevens over de 
hoeveelheid verkeer en de ge-
middelde snelheid van dat ver-
keer. Omdat er geen kentekens 
worden geregistreerd zijn zij niet 
geschikt voor bijvoorbeeld snel-
heidscontroles.
Behalve door camera’s worden 
ook gegevens verzameld door 
verkeerslussen in de weg. Die 
informatie wordt door de Nati-
onale Databank Wegverkeerge-
gevens verwerkt en is direct te 

interpreteren. In geval van on-
verwachte drukte op een be-
paald weggedeelte kunnen bij-
voorbeeld de verkeerslichten ter 
plekke anders worden afgesteld, 
waardoor het verkeer sneller kan 
doorstromen. Ook kunnen, bij fi-
les of ernstige drukte door eve-
nementen, alternatieve routes 
worden geadviseerd via elektro-
nische borden of navigatiesyste-
men.

Bevordering doorstroming
De provincie Noord-Holland is 
voorloper als het gaat om de toe-
passing van dergelijke innovatie-
ve middelen om de doorstroming 
op de provinciale wegen te be-
vorderen. De camera’s komen te 
hangen op de drukste provincia-
le wegen ten zui den van de lijn 
Alkmaar – Purmerend. 

Dit komt neer op de volgende 
wegen in Noord-Holland: N200, 
N201, N202, N203, N205, N207, 
N208, N235, N236, N242, N243, 
N244, N245, N246, N247, N516, 
N524, N525.

Extra concert Toppers Sint
Regio - De Feestpieten Boy-
band brengt een ode aan Sin-
terklaas tijdens de concerten in  
het (Kennemer) Sinterklaas The-
ater op zondag 22 november om 
13.30 en16.30 uur. Wegens enor-
me belangstelling is er een 3e 
concert gepland om 19.00 uur!

Naast hun eigen repertoire kie-
zen de vier swingende jon-
ge zangers van De Feestpieten 
Boyband ieder jaar een beken-
de Nederlandse hit uit om daar 
een nieuw Sinterklaasliedje van 
te maken, zoals eerder coverver-

sies van Toppertje en Maak me 
gek. Dit jaar kozen ze ervoor om 
het nummer Shine in een nieuw 
jasje te steken. Gordon, die het 
nummer voor de Toppers schreef 
en daarmee Nederland verte-
genwoordigde op het Eurovisie 
Songfestival, is verheugd met de 
nieuwe versie, dat als Sint uitge-
bracht wordt. 
Tony Neef schreef voor de pieten 
deze Sinterklaastekst ter ere van 
de 20ste verjaardag van de orga-
nisator van het Sinterklaas Thea-
ter, de Stichting SiSint. Ook Sin-
terklaas is blij met deze muzikale 

ode door zijn eigen Toppers! 
Dit spectaculaire meezingfeest 
onder leiding van Martine van 
Os én met gastoptredens van 
Roel Felius en Alexandra Alphe-
naar (Ronja GTST) beloofd een 
topfeest te worden. Na afloop 
van het concert krijgen de jong-
ste bezoekers de single Sint mee 
naar huis en kunnen ze de Sint 
nog een handje geven. 

Kaarten via www.kennemerthea-
ter.nl of via de theaterkassa 0251 
221453 en via de VVV/ANWB in 
Castricum. 

Meepraten over nieuwe 
Commissaris Koningin
Provincie - Al ruim 350 inwo-
ners en medewerkers van de 
provincie Noord-Holland heb-
ben de vragenlijst op de site van 
de provincie ingevuld. Iedereen 
heeft nog tot en met 23 novem-
ber de gelegenheid om via het 
invullen van een vragenlijst mee 
te denken over de eigenschap-
pen die een nieuwe commissaris 
van de Koningin moet bezitten. 
De reacties zullen worden mee-
gewogen in de profielschets die 
wordt aangeboden aan de mi-
nister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.
Tijdens een extra vergadering 
van Provinciale Staten op 12 ja-
nuari 2010 bespreken de staten 
de profielschets van de nieuwe 

commissaris van de Koningin. 
Aan dit overleg neemt de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties mevrouw Ter 
Horst deel. Na vaststelling van 
de profielschets zal deze aan de 
minister worden aangeboden. 
In dezelfde vergadering wordt de 
vertrouwenscommissie uit Pro-
vinciale  Staten benoemd. De 
vertrouwenscommissie zal uit-
eindelijk aan de Staten een voor-
dracht voor de nieuwe com-
missaris van de Koningin doen. 
Waarna Provinciale Staten de 
minister een kandidaat-commis-
saris aanbevelen. De vragenlijst 
met stellingen staat op de websi-
te van de provincie (www.noord-
holland.nl) 

Groot onderhoud N246 Beverwijk-Zaanstad 

De werkzaamheden worden in 
verschillende fases uitgevoerd 
waardoor steeds een ander deel 
van de provinciale weg N246 is 
afgesloten. Het doorgaande ver-
keer wordt omgeleid over de 
A9 en de N203. Bestemmings-
verkeer wordt ter plaatse om-
geleid en kan gedeeltelijk ge-
bruik maken van de parallelweg. 
(Brom)fietsers zullen geen last 

Regio - De provincie Noord-Hol-
land werkt sinds 1 oktober aan 
de provinciale weg N246. Van 16 
tot en met 28 november worden 
werkzaamheden uitgevoerd tus-
sen de rotonde Beveland in Be-
verwijk en de brug Vrouwen-
verdriet in Zaandam. De onder-
houdswerkzaamheden bestaan 
uit het aanbrengen van bermver-
hardingen, het onderhouden van 
het asfalt en het compleet ver-
vangen van de rotonde bij pont 
Buitenhuizen.

ondervinden van de werkzaam-
heden. Op momenten dat de ro-
tonde bij de pont van Buitenhui-
zen afgesloten is, is het niet mo-
gelijk om met de auto van de 
pont gebruik te maken.

Van maandag 16 november tot 
en met woensdag 18 november 
is de provinciale weg N246 tus-
sen deze rotondes van 20.00 uur 
’s avonds tot 06.00 uur ’s och-
tends afgesloten voor al het au-
toverkeer. Auto’s kunnen de pont 
bij Buitenhuizen gebruiken. Aan 
de noordzijde van het Noordzee-
kanaal is alleen verkeer van en 
naar Zaanstad mogelijk.
Van woensdag 18 november tot 
en met vrijdag 20 november is 
de provinciale weg N246 tus-
sen deze rotondes van 20.00 uur 
’s avonds tot 06.00 uur ’s och-
tends afgesloten voor al het au-
toverkeer. Van vrijdag 20 novem-
ber 20.00 uur tot en met maan-

dag 23 november 06.00 uur is de 
weg doorlopend afgesloten. Tij-
dens de werkzaamheden ver-
voert de pont bij Buitenhuizen 
geen auto’s.

Van maandag 23 november tot 
en met woensdag 25 november 
is de provinciale weg N246 tus-
sen de genoemde punten van 
20.00 uur ‘s avonds tot 06.00 uur 
‘s ochtends afgesloten voor al 
het autoverkeer. Tijdens de werk-
zaamheden vervoert de pont bij 
Buitenhuizen geen auto’s. 
Van woensdag 25 november tot 
en met zaterdag 28 november 
is de provinciale weg N246 van 
20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur 
’s ochtends afgesloten voor al 
het autoverkeer. Auto’s kunnen 
de pont bij Buitenhuizen gebrui-
ken. Aan de noordzijde van het 
Noordzeekanaal is alleen ver-
keer van en naar Beverwijk mo-
gelijk.

Een ambulance met tweetoon
IJmond - Als eerste in de 
IJmond gaat in Velsen een am-
bulance met tweetonige sirene 
rijden. In de toekomst wordt de 
tweetonige sirene de standaard 
voor ambulances, brandweer-
wagens en politievoertuigen. 

Met de invoering van het nieu-
we geluid klinken over een paar 
jaar alle sirenes hetzelfde in heel 
Nederland. In 2014 moeten alle 
hulpverleningsvoertuigen aan-
gepast zijn. 
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MHCU C2 blijft onge-
slagen tegen Alliance
Uitgeest - Zaterdag speelden 
de meisjes van MHCU C2 de al-
tijd lastige uitwedstrijd tegen Al-
liance. De voorbereiding, met 
een geweldig schoolfeest en een 
kleine griepgolf, was verre van 
optimaal. Zo kon het gebeuren 
dat de tegenstander, die enthou-
siast uit de startblokken kwam 
en veel beter bij de les was, de 
meiden direct stevig onder druk 
zette. Alliance speelde het spel 
slim, de meiden van MHCU be-
nutten de zijkanten niet genoeg, 
kwamen vaak nét te laat en 
daardoor kon een treffer van Al-
liance dan ook niet uitblijven: 1-
0. Voor de rust hing een tweede 
tegentreffer in de lucht; gelukkig 
voor de fans langs de kant lever-
de een van de schaarse aanval-
len van MHCU op slag van rust 
de niet echt verwachte gelijkma-
ker op: 1-1.
Na een donderspeech in de rust 

en wat omzettingen in het team, 
leverden de meiden een veel be-
tere tweede helft af. Alliance, 
met veel scorend vermogen in de 
ploeg, bleef echter met gevaar-
lijke aanvallen voortdurend het 
doel van MHCU bestoken. De 
keepster greep meerdere ma-
len goed in, maar was éénmaal 
kansloos: 2-1. De ongeslagen 
status van MHCU bleef behou-
den door een dubieus doelpunt, 
waarbij de tegenstander aangaf 
dat er al eerder door de scheids-
rechter gefloten was. De laat-
ste minuten waren duidelijk voor 
MHCU waarbij enkele mooie 
kansen verloren gingen, maar 
eerlijk is eerlijk: het zou niet ver-
diend zijn geweest. De 2-2 kwam 
uiteindelijk op het wedstrijdfor-
mulier, duidelijk is dat de mei-
den C2 volgende week iets heb-
ben goed te maken. Meisjes 8D1 
speelden zaterdag tegen Hurley. 

Kerstmarkt op het plein
Uitgeest - Op zaterdag 19 de-
cember wordt een kerstmarkt 
georganiseerd van 17.00 tot 22.00 
uur. Zestig kramen zullen een 
plekje vinden op én rond  het 
Reghthuysplein.
De winkeliers uit Uitgeest én 
particulieren hebben de moge-
lijkheid om zich op te geven voor 
deze kerstmarkt. Het is natuurlijk 

wel de bedoeling dat het aan-
bod past bij de sfeer van Kerst-
mis. 

Opgeven kan tot donderdag 26 
november via j.zuidema@live.
nl. Voor méér informatie over de 
kerstmarkt kan men contact op-
nemen met Jan Zuidema, 06-
30708298. 

Meteen bij aanvang was duidelijk 
dat Hurley goed met elkaar over-
speelde en dat de meiden over 
een goede techniek beschikten. 
MHCU speelde echter ook goed. 
Binnen vijf minuten stond MH-
CU op 1-0 voorsprong door een 
bal via de linkerkant. Niet lang 
daarna werd uit een soortgelij-
ke situatie gescoord: 2-0. Het 
bleef spannend. Dan kwam MH-
CU weer goed voor het doel bij 
Hurley, kreeg een strafcorner en 
even later was de situatie omge-
keerd en kreeg Hurley een straf-
corner. Uit een mooie pass werd 
nog een derde doelpunt ge-
scoord. Duidelijk was dat MH-
CU veel effectiever was in het 
scoren dan Hurley. Hurley bleef 
echter goed spelen, kwam in een 
kansrijke positie voor de goal en 
scoorde: 3-1. De spanning was 
terug in de wedstrijd. Een paar 
minuten voor tijd braken de re-
genwolken, die al de hele och-
tend boven het veld hingen, door 
en stond er in no time zoveel wa-
ter op het veld dat de wedstrijd 
voortijdig gestaakt moest wor-
den. De stand bleef 3-1.

Regiokampioenen Unitas
Uitgeest - Zaterdag 14 novem-
ber werden de regiokampioen-
schappen voor clubteams in 
sporthal De Walvis in Beverwijk 
geturnd.  Het was een geslaagde 
dag want zowel het jeugdteam 
als de junioren/seniorenteams 
vielen in de prijzen. 
Het jeugdteam bestond uit Ada-
ja Plinck, Serena Bakker, Romee 
Postma, Mandy Zonneveld en Li-
sanne Zevenberg. Drie van de-
ze meisjes turnden in een voor 
hun hogere divisie, maar ze de-
den het geweldig. Serena haal-
de de hoogste score binnen het 
team, maar als team werden zij 

met een gouden medaille om-
hangen, omdat zij de concurren-
tie ver voor bleven. De beide ju-
nioren/seniorteams van Unitas 
gingen de strijd aan met elkaar 
en de andere turnteams binnen 
de regio. 
Het ene team bestond uit Eve-
lien Schouten, Fabienne Raap, 
Josephine Gilissen, Eva van der 
Zon en eigenlijk  Erica Eeltink, 
maar Erica deed niet mee van-
wege een knieblessure aan bei-
den benen. Het andere team 
bestond uit Laura Langendijk, 
Maaike Geelen, Tanya Zindel, 
Isabella Flierman en Serena Pi-

rovano. Bij de eerste twee toe-
stellen bleven de teams dicht bij 
elkaar met de nieuwe puntentel-
ling, maar uit eindelijk werd het 
ene team eerste en het andere 
team vierde. 
Hele mooie resultaten, want al-
le meisjes zijn op het erepodi-
um terecht gekomen. Ze heb-
ben zichzelf kunnen meten met 
de overige turnsters voor het ko-
mende seizoen en  het was mooi 
om een turnende Josephine Gi-
lissen, na twee jaar afwezig te 
zijn geweest door een blessure, 
weer op dat vertrouwde erepodi-
um te zien staan.

FCU niet langer aan kop
Uitgeest - De zondag 1 van Fc 
Uitgeest kwam afgelopen week-
end niet in actie tgegen IVV. De 
grasmat was afgekeurd door de 
vele regenbuien. Jammer want 
de ploeg van trainer Jurg Bos-
man had vooraf juist zo’n zin om 
het volkomen uit vorm zijnde IVV 
(zes nederlagen op rij) met een 
grote nederlaag naar huis te stu-
ren. Concurrent OSV kwam wel 

in actie tegen VVZ en won met 
4-2. Door deze winst staat OSV 
nu aan kop. Uitgeest en Meervo-
gels volgen met een punt achter-
stand, maar ook een duel minder 
gespeeld. Fc Uitgeest is komend 
weekend vrij van competitiever-
plichtingen. Al is er een klein 
kansje dat de KNVB het duel te-
gen IVV op zondag 22 november 
vaststelt.

Korfballers Stormvogels 
start met een nederlaag
Uitgeest – Korfbalvereniging 
Stormvogels is zondag in de zaal 
begonnen met een 18-14 neder-
laag tegen Swift. Het spel van 
de ploeg uit Uitgeest was echter 
goed en dat geeft hoop voor de 
komende weken. 
Stormvogels moest naar Am-
sterdam voor de wedstrijd te-
gen Swift. Deze ploeg staat op 
het veld derde in de 2e klasse; 
het zou dus een zware wedstrijd 
worden. In de voorbereiding zijn 
Jord Betjes en Michel Wessels 
geblesseerd geraakt waardoor 
ze genoodzaakt waren om van 
de kant toe te kijken. Ze zagen 
een sterke beginfase van Swift 
waardoor ze binnen drie minu-
ten met 2-0 voor stonden. Door 
een vrije bal van Eveline Jonge-
jans en een afstandschot van 
Jelmer van Dam kon Stormvo-
gels de stand weer gelijktrek-
ken. Na deze 2-2 scoorde Swift 
driemaal achter elkaar en liep uit 
naar 5-2. Door een afstandschot 
van Jongejans en twee doelpun-
ten van Gerard Valkering kon de 
stand weer worden gelijkgetrok-

ken. Het was weer Swift die de 
voorsprong pakte. Van de vijf-
tiende tot en met de zeventiende 
minuut is maar liefst zeven maal 
gescoord. Hiermee stond een 9-
8 voorsprong van Swift op het 
scorebord. In de laatste twaalf 
minuten tot de rust kwam Storm-
vogels niet meer tot scoren. Swift 
liep verder uit naar een 12-8 
voorsprong. Ook de eerste twee 
doelpunten na de rust werden 
weer door Swift gescoord.  De 
grootste voorsprong had Swift 
halverwege de tweede helft 
toen ze zeven punten voorkwa-
men: 16-9. Op dit moment kwam 
de veerkracht van het team van 
Stormvogels naar boven. Door 
doorloopballen van Valkering en 
Sebas van den Bosch werd te-
ruggeknokt naar 17-11. Van den 
Bos zette met twee fraaie af-
standschoten de einduitslag van 
18-14 op het bord. Aanvoerder 
Valkering ging ondanks het ver-
lies met een goed gevoel naar 
huis. Opvallend was het dat Val-
kering vijfmaal en van den Bosch 
viermaal scoorde. 

Back 2 Basic in De Balken 
met reünie Bad Medicine
Uitgeest - Dat het feest wordt 
in De Balken deze zaterdag staat 
al helemaal vast. De zes muzi-
kanten van Bad Medicine zul-
len schitteren op de bühne van 
het café in Uitgeest. Met de ori-
ginele bezetting, waarmee optre-
dens gedaan zijn in Paradiso, De 

Melkweg, Patronaat én De Bal-
ken, zal de band alles uit de kast 
halen om er een groot muzikaal 
feest van te maken. ‘Back 2 Ba-
sic’ krijgt deze avond als thema 
mee en dat betekent ouderwets 
swingen op lekkere muziek. Het 
feest begint om  22.00 uur. 

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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** internet: www.bakkerijputter.nl **

van woensdag tot woensdag:

2 taai-taai Popjes  2, 50 !!
dit weekend:

Luxe Pepernootbroodje + 'n zak 
taai-taai Moppen  6, 95 !!
(Met échte honing bereid)
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Playerz zaterdag in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 21 november presenteert BBass in Bobs Playerz. 
Op dit nachtfeest zwaaien de echte Pornstars de scepter met dj’s als 
Roy Gates, John Marks, Glenn B, Jeroen Post en Morinho. De deuren 
van Bobs gaan om 23.00 uur voor jongeren van zestien jaar en ouder. 
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via bobs.nl, bij Primera en 
de receptie van Bobs Party Palace. Dirty House, the X-Mas Edition met 
Vato Gonzales vindt plaats op 26 december. 

Afscheid Adrie de Nijs
Uitgeest - Tijdens de ledenver-
gadering van Volleybalvereni-
ging Voluit heeft Adrie de Nijs 

afscheid genomen als bestuurs-
lid van de vereniging. 
Na 20 bestuursjaren geeft hij het 

Uitgeest - Op dinsdag 24 no-
vember houdt CDA, afdeling Uit-
geest, haar algemene ledenver-
gadering in het Jeugdhuis aan 
Castricummerweg 4. 
Op de agenda staat het verkie-
zingsprogramma van de afde-
ling voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen. 
Leden zijn welkom om met het 
bestuur en de fractie het pro-
gramma te bespreken. De ver-
gadering begint om 20.00 uur.

Ledenverga-
dering CDA

Uitgeest - In het filmhuis in 
Dorpshuis De Zwaan is zondag 
22 november de Italiaanse klas-
sieker Il Postino te zien. Op het 
afgelegen eiland Salina wordt 
Mario Ruoppolo, een verlegen en 
eenvoudige visserszoon, aange-
nomen om post te bezorgen bij 
de verbannen ‘liefdesdichter’ Pa-
blo Neruda. Terwijl de twee een 
onwaarschijnlijke maar broze 
vriendschap ontwikkelen, roept 

Film Il Postino in De Zwaan

Zaterdag open podium 
in dorpshuis De Zwaan
Uitgeest - In het dorpshuis de 
Zwaan wordt sinds vorig jaar no-
vember maandelijks een open 
podium georganiseerd. De eerst-
volgende is op 21 november. 
Soms met veel en soms met heel  
weinig publiek. Ondertussen zijn 
er wel steeds voldoende mensen 
die het podium willen betreden, 
zodat er een afwisseling in mu-
ziekstijlen wordt gepresenteerd. 
De muziek wordt met microfoons 
versterkt met behoud van het 
akoestisch karakter. Iedereen die 
op redelijk niveau kan zingen en/

of een akoestisch instrument be-
speelt is welkom om zijn of haar 
kunsten aan het publiek te la-
ten horen. De organisatie pro-
beert ruimte voor een jamses-
sie te geven, spontaan samen-
spel waarbij er muziek wordt ge-
maakt voor en met elkaar of ter 
ondersteuning van elkaar. 
Nieuwe muzikanten kunnen zich 
aanmelden via openpodiumde-
zwaan@gmail.com. Dorpshuis 
de Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest gaat om 20.30 uur open, 
de toegang is gratis.

Sinterklaas bij 
Kindervreugd
Uitgeest - Om alle kinderen 
de gelegenheid te geven bij dit 
spetterende Sinterklaasfeest van 
Kindervreugd aanwezig te zijn, 
is het voor hen nog mogelijk om 
zich aan te melden. 

Sint komt op zaterdag 21 novem-
ber naar het clubgebouw op de 
Middelweg 108-110. Opgeven 
kan bij Wilma Rodenburg, tel.: 
0251-314687. Meer informatie is 
te vinden op  www.speeltuinuit-
geest.nl of mail naar speeltuinu-
itgeest@hotmail.com.

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het weekprogram-
ma van Sport- en Tenniscentrum 
Uitgeest is als volgt:

Donderdag 19 november:
10:30 Damesgym; 19:00 Korf-
baltraining; 20:00 Handbal DSS; 
20:00 Dartcompetitie.

Vrijdag 20 november:
17:30 Jeugdbasketbal; 20:00 
Dartcompetitie; RZVV SNS Re-
giobank Competitie; 19:30 Ro-
tho Houten Vloeren - Tesselaar; 
20:10 Bouw en Funderingstech-
niek - SNS Regiobank; 20:50 De 
Buurvrouw - De Bonte Vivant 2; 
21:30 Autocentrale Uitgeest - 
TD-Support; 22:10 Patina Valbe-
veiliging - Vlaggenkoning; 22:50 
De Buurman - Sporthal de Zien.

Zaterdag 21 november:

20:00 Tennistoernooi Walsmit / 
voetbal.

Zondag 22 november:
10:00 Jeugddarten; 12:00 Korf-
balcompetitie.

Maandag 23 november:
09:00 Ouder Kind Gym; 19:00 
Volleybaltraining; 20:30 KNVB 
zaalvoetbal De Zien.

Dinsdag 24 november:
09:00 – 11:00 Damesgym; 18:00 
Jeugdbasketbal; 20:00 Korfbal-
training.

Woensdag 25 november:
09:00 Ouder Kind Gym; 17:30 
Jeugd en Circulatievolleybal; 
19:00 Jeugd Korfbaltraining; 
20:00 Recreatie Badminton en 
Volleybal. 

Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Volleybal Voluit voor 
komende week ziet er als volgt 
uit:  
Woensdag 18 november: Die 
Raeckse DS 2 - Voluit DS 4, om 
19.30 uur.
Donderdag 19 november: Be-
vok DS 1 - Voluit DS 1, 20.00 
uur. Niemand DS 1 - Voluit DS 6, 

Programma Volleybal Voluit
20.00 uur. Niemand HS 2 - Voluit 
HS 2, 21.30 uur.
Vrijdag 20 november: VIP DS 1 - 
Voluit DS 2, 19.30 uur. Odin HS 2 
- Voluit HS 1, 20.00 uur. VIP DS 4 
- Voluit DS 5, 21.00 uur.
Zaterdag 21 november:
Voluit XC 1 - VIP JC 1, 12.00 uur; 
MOVE DS 3 - Voluit DS 3, 16.00 
uur.

Mario de hulp in van Neruda om 
het hart van een mooie vrouw te 
veroveren. . Tijdens de soms hi-
larische romance ontwaakt de 
dichter in Mario, en volgt hij een 
pad dat zijn leven zal veranderen 
op het gebied van romantiek en 
zelfbewustwording. De film be-
gint om 20.15 uur. De toegangs-
kaarten kosten vijf euro, inclusief 
kopje koffie vooraf, en zijn ver-
krijgbaar bij boekhandel Schuyt.

stokje door. In die 20 jaar heeft 
Adrie zich altijd ingezet voor 
de jeugd van Voluit. Vele leden, 
die nu in de volwassen compe-
titie spelen zijn, zo memoreerde 
voorzitter Van Lammeren in zijn 
speech, door Adrie getraind en 
begeleid in hun beginjaren. Na 
20 jaar wil Adrie de bakens iets 
verzetten, maar zal wel voor Vol-
uit actief blijven. 
Na de vergadering werd Adrie 
door een erehaag van leden in-
gehaald in de sporthal. Daar 
ging de huldiging verder. Voor 
al zijn verdiensten werd hem het 
ere-lidmaatschap van de vereni-
ging aangeboden en zijn naam 
onlosmakelijk verbonden aan 
het scholentoenooi. Vanaf 2010 
zullen de scholen gaan strijden 
om het kampioenschap van het 
‘Adrie de Nijs Scholentoernooi’. 
De geëmotioneerde jubilaris riep 
in zijn dankwoord eenieder op 
om zich voor de verenging in te 
zetten om samen de jeugd in het 
sporten te begeleiden.

Veiligheidshuis Kennemerland
Regio - Op 16 november opende 
de staatssecretaris van Justitie 
mevrouw Albayrak in Kennemer-
land het negendertigste Veilig-
heidshuis van Nederland. In het 
Veiligheidshuis werken profes-
sionals van zowel zorg- als jus-
titiële instanties samen aan het 

verbeteren van veiligheid in de 
regio, door op één fysieke plek 
te zitten. Ze werken aan een be-
tere afstemming tussen preven-
tie, handhaving en nazorg. Jeug-
dige veelplegers en bijvoorbeeld 
huiselijk geweld worden beter 
aangepakt.
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I n f o b u l l e t i n
18 november 2009

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke stand
geBOren

Lisa Maria Cornelia Hemmer, 
dochter van Martijn Hemmer en 
Adriënne Apeldoorn

Eerste kerstsamenzang in Waldijk

Op het grasveld aan de Haverkam-
plaan doet een oplegger dienst als 
podium. Bij de kraampjes wordt 
Glühwein en chocomelk uitgedeeld 
en de omringende bomen zijn sfeer-
rijk verlicht. Hopelijk stroomt het 
veld vol met volwassenen en kin-
deren, tientallen, ja misschien wel 
honderden. Er zijn in elk geval 350 
boekjes met de kerstliedjes beschik-
baar. 
Buren, vrienden en kennissen war-
men de handen aan de bekertjes of 
steken een kaarsje op. Omstreeks 
20.00 uur begint de muziek en ver-
heffen op het podium koorleden 
van Time Square de stem, begeleid 
door pianist Orrin. Nadat Loes en 
Emma een leuk kerstverhaal verteld 
hebben, zingt iedereen, met het re-

pertoireboekje in de hand, de Ne-
derlands- en Engelstalige kerstlied-
jes mee. Uiterlijk 22.00 uur zit het 
zangfestijn er op.
In Haarlem is de jaarlijkse kerstsa-
menzang op kerstavond in korte 
tijd uitgegroeid tot een geweldig 
succes. Op verschillende plekken 
in de stad verzamelen duizenden 
Haarlemmers zich om met elkaar 
zingend het kerstfeest in te gaan. 
Gezellig en sfeervol: zingen kweekt 
saamhorigheid.
Waarom zou dat in Uitgeest ook niet 
kunnen, bedacht oud-Haarlemmer 
Jan Ros zich. Met de oprichting van 
de Initiatiefgroep Kerstsamenzang 
Uitgeest kreeg zijn plan vaste vor-
men. De gemeente Uitgeest heeft in 
meerdere facetten haar medewer-

king verleend en ook dankzij vele 
gulle Uitgeester bedrijven kan de 
kerstsamenzang beginnen.
De kerstsamenzang is niet aan een 
bepaalde kerk of organisatie ver-
bonden. En omdat het toch Kerstmis 
is, wordt op het terrein voor twee 
goede doelen gecollecteerd, Kika 
en Hivos. De zangavond is gratis 
te bezoeken en een warm drankje 
wordt aangeboden. Alleen voor een 
kaarsje wordt een kleine bijdrage 
gevraagd.
Meer informatie is te vinden op de 
website www.kerstuitgeest.nl.

Waldijk kent als nieuwbouwwijk vanzelfsprekend nog geen 
tradities. Maar daar gaat verandering in komen. Op kerstavond 
(24 december) is de primeur van de kerstsamenzang, de eerste 
van Uitgeest.

Opbrengst
collectes
De collecte van het 

Diabetes Fonds in Uitgeest 
tussen 1 en 7 november had 

een opbrengst van 1.361 euro. 

Het Fonds verstandelijk 
gehandicapten haalde tussen 
27 september en 3 oktober 

1.539 euro op.

Objecten
openbare weg
Het is in de gemeente Uitgeest 

niet toegestaan om zomaar 
voorwerpen op de openbare 

weg te plaatsen. Ook niet 
als dat slechts als tijdelijk 

bedoeld is. Het is altijd 
noodzakelijk om vooraf 

vergunning te vragen op het 
gemeentehuis. Of het nu gaat 
om een container, werktuigen, 
tuinafval of bouwmaterialen 

zoals zand, klinkers of stenen: 
eerst naar het gemeentehuis.

Schonere lucht begint hier
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben de uitvoe-
ringsregeling ‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Hol-
land 2010’ vastgesteld. De provincie wil hiermee de luchtkwaliteit 
verbeteren door lokale overheden en marktpartijen te stimuleren 
tot het nemen van maatregelen. In totaal is maximaal 1 miljoen 
euro beschikbaar.

Gedeputeerde Bart Heller van mi-
lieu: “De provincie Noord-Holland 
zet zich in voor een beter milieu in 
de provincie. Daarom werken wij 
aan het verbeteren van de luchtkwa-
liteit. Denk aan schoon openbaar 
vervoer, schone wagenparken en 
milieuzonering. Schone lucht is be-
langrijk. Het bepaalt voor een groot 
deel de gezondheid van mensen en 
de kwaliteit van de natuur.”

Voor de periode 2007–2011 heeft 
de provincie Noord-Holland in totaal 
5 miljoen euro voor maatregelen 
voor schonere lucht gereserveerd. 
De subsidieregeling staat open voor 
initiatieven die bijdragen aan een 
betere luchtkwaliteit. Eerdere sub-
sidies in dit kader zijn bijvoorbeeld 
toegekend aan een project waarbij 
werd overgestapt van dieselauto’s 
naar biogas en aardgas, en aan de 
ontwikkeling van elektrische tuk-
tuks. Ook zijn projecten gesubsi-
dieerd waarbij goederentransport 
mogelijk werd met schonere grach-
tenschepen, evenals rondvaartbo-
ten waarbij werd overgestapt op 
aardgas.
Subsidieaanvragen worden beoor-
deeld op een zestal criteria, waar-
onder economisch perspectief, de 

mate van innovatie en reductie van 
fijnstof en stikstofoxiden. Aanvra-
gen kunnen worden ingediend tus-
sen 1 december 2009 en 14 februari 
2010. Meer informatie over de rege-
ling en de wijze van aanvragen van 
de subsidie is te vinden op www.
noord-holland.nl (digitaal loket / 
subsidies).

Samenwerking
De uitvoeringsregeling is een aan-
vulling op de subsidieverordening 
‘lokale maatregelen luchtkwaliteit 
NH 2009’. Dit is onderdeel van het 
Nationaal Samenwerkingsprogram-
ma Luchtkwaliteit, samen met an-
dere regionale programma’s en een 
landelijk beleidsdeel. Het ministerie 
van VROM heeft hiervoor al ruim 14 
miljoen euro beschikbaar gesteld. 
In de periode 2009 tot 2012 stelt 
het Rijk nog eens ruim 26 miljoen 
euro beschikbaar voor lokale maat-
regelen in Noord-Holland om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. GS van 
Noord-Holland verdelen dit bedrag 
onder zes gemeenten in Noord-Hol-
land die kampen met luchtkwali-
teitsproblemen. Lokale overheden 
die hiervan gebruik willen maken, 
zetten hier minimaal eenzelfde be-
drag als cofinanciering tegenover. 



Openbare bekendmaking
bekendmaking Ontwerp-prOjectbesluit en bOuwplan
spOrtcOmplex de kOOg
(Herhaling vanwege aangepaste data terinzagelegging).

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest maakt bekend 
dat zij aan het volgende projectbesluit ingevolge artikel 3.10 e.v. van de Wet 
ruimtelijke ordening, medewerking willen verlenen:

Herinrichting sportcomplex de koog te uitgeest en nieuwbouwplan 
(ca. 10.000 m2) aan de kant van de kuil.

Het plan kan als volgt worden geschetst:
• de beschikbare ruimte op sportpark De Koog wordt efficiënter benut   
door herinrichting van enkele velden; 
• er worden twee kunstgrasvelden, een nieuw natuurgrasveld en een 

trainingshoek aangelegd;
• er wordt een multifunctioneel parkeerterrein gerealiseerd; 
• de watergangen en groenstroken langs de provinciale weg en de 

voetbalvelden worden aangepast;
• in samenhang met de ontwikkeling van het sportpark wordt een 

woningbouwlocatie ontwikkeld.

terinzagelegging
Het ontwerp-projectbesluit en bouwplan en alle daarbij behorende stukken 
liggen van 20 november 2009 t/m 4 januari 2010 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis aan de Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest.

Het gemeentehuis is voor publiek geopend van maandag tot en met donder-
dag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag: 
van 09.00 tot 12.30 uur. De bekendmaking van het ontwerp-projectbesluit 
en bouwplan en overige stukken vindt tevens plaats op onze website www.
uitgeest.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren 
brengen. Zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend 
en moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Wij verzoeken u 
bovenaan de brief te vermelden: “zienswijze tegen herinrichting sportcom-
plex”

Zienswijzen kunnen ook via het e-mailadres: info@uitgeest.nl worden inge-
diend. Zienswijzen met een bestandsgrootte gelijk aan of meer dan 5Mb 
worden niet ontvangen.

Het indienen van mondelinge zienswijzen is ook mogelijk. Hiervoor dient 
tijdig een telefonische afspraak te worden gemaakt met mevrouw Engelhart, 
via telefoonnummer 0251- 36 11 19.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt dat gemoti-
veerd dient te worden op welke onderdelen van het ontwerp-projectbesluit 
of het bouwplan de reacties betrekking hebben.

bekendmaking wet geluidHinder, Ontwerpbesluit vOOr
vaststelling HOgere waarden spOrtcOmplex de kOOg
(Herhaling vanwege aangepaste data terinzagelegging).

In samenhang met de herinrichting van het sportcomplex De Koog te Uit-
geest wordt een woningbouwlocatie ontwikkeld. Voor de nieuw te bouwen 
woningen aan de Kuil dient vanwege wegverkeerslawaai een hogere waarde 
te worden vastgesteld.

De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het college van bur-
gemeester en wethouders van Uitgeest bekend, dat zij het voornemen heeft 
voor bovengenoemde woningen een hogere waarde vast te stellen vanwege 
wegverkeerslawaai van de Provinciale weg (N203).

Uit een akoestisch onderzoek blijkt dat als gevolg van het wegverkeer op 
de Provinciale weg, een hogere geluidbelasting optreedt dan de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB, zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. De geluid-
hinder is echter lager dan de, in de Wet geluidhinder aangegeven maximale 
ontheffingswaarde.

Het college is van plan om voor de woningen op grond van artikel 110a van 
de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen. 

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 20 november 2009 zes weken ter inzage 
op het gemeentehuis van Uitgeest en bij de Milieudienst IJmond. Gedurende 
de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of 
mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit bij de directeur 
van de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.  Het ontwerp-
verzoek hogere waarden ligt ter inzage bij de Milieudienst IJmond aan de 
Wijckermolen 2 te Beverwijk tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor het inbren-
gen van mondelinge bedenkingen en voor een gedachtewisseling over het 
ontwerpverzoek kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via het 

secretariaat van de Milieudienst IJmond, bereikbaar op het volgende num-
mer: 0251 - 263863.

vergadering gemeenteraad

de gemeenteraad van uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdag 26 november 2009 in de raadzaal van het gemeente-
huis, middelweg 28. de vergadering begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel tot vaststelling van de derde kwartaalrapportage
- Voorstel tot plaatsing restafvalcontainer Kooglaan
- Samenwerkingsovereenkomst met Kennemer Wonen inzake 

woningbouw HMS-terrein

verOrdening leerlingenvervOer
Burgemeester en Wethouders brengen bij dezen ter openbare kennis, dat 
zij bij besluit van 3 november 2009, nummer B2009.1340 nadere regelen 
hebben vastgesteld op grond van artikel 2, leden 5 en 6 van de Verordening 
Leerlingenvervoer. Deze regelen hebben betrekking op de te nemen maatre-
gelen, indien een leerling zich zodanig gedraagt dat de veiligheid in gevaar 
wordt gebracht, of de ouders nalatig zijn hun kind op de juiste plaats aan 
het vervoer af te leveren.
Deze regelen treden in werking op 27 november 2009. 

tarieventabel 2010
Burgemeester en Wethouders brengen bij dezen ter openbare kennis, dat in 
een openbaar register is opgenomen, met ingang van heden ten gemeente-
huize, Middelweg 28, Uitgeest voor eenieder ter lezing is neergelegd en in 
afschrift tegen betaling der kosten voor eenieder verkrijgbaar is het besluit 
van de Gemeenteraad van 29 oktober 2009, nummer R2009.0071, houden-
de de vaststelling van de Tarieventabel 2010, behorende bij de Legesveror-
dening 1997, de Tarieventabel 2010, behorende bij de Verordening afval-
stoffenheffing en reinigingsheffingen Uitgeest 2007, de Tarieventabel 2010, 
behorende bij de Precarioverordening en de Tarieventabel 2010, behorende 
bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Uitgeest 1997, en houdende het 
handhaven van de tarieven van de overige gemeentelijke belastingen, hef-
fingen gelden en rechten op het niveau van 2009.
Dit besluit betreft de vaststelling van de verschillende tarieven voor het 
jaar 2010, welke tarieven nagenoeg alle hetzelfde zijn als die voor het jaar 
2009.

Het tijdstip van de ingang van de heffingen op grond van dit besluit is 1 
januari 2010.

tent terras ’t pOrtiertje
Aan V.O.F. ’t Portiertje is toestemming verleend voor het tijdelijk plaatsen van 
een tent op het terras op het terrein van de heer J. Putter (voorheen van de 
fam. Tetteroo) aan de overkant van Café ’t Portiertje, gelegen aan de Lange-
buurt 16, op de tijden dat het Nederlands elftal speelt in de periode 11 juni 
2010 tot en met 11 juli 2010 (in verband met het WK 2010). 

Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

standplaatsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat aan de vol-
gende personen op de navolgende plaatsen en tijdstippen een standplaats-
vergunning is verleend voor het jaar 2010:
• S&S Bloemenhandel vrijdag en zaterdag de gehele dag op de Prinses 

Beatrixlaan/Hoek Hogeweg
• Kerssens Vishandel vrijdagmiddag op het terrein aan de Middelweg na

bij de Marskramer en op zaterdag de gehele dag op het parkeerterrein 
bij Super de Boer aan de Melis Stokelaan

• De heer C. Zwarthoed (verkoop vis) op woensdag de gehele dag op 
het Anna van Renesseplein

• Glasunie BV te Emmen woensdag de gehele dag 1 x per drie weken 
aan de Middelweg nabij de Marskramer voor het werven en uitvoeren 
van autoruitreparaties.

• Tevens is vergunning verleend aan Kerssens Vishandel te Akersloot   
om op 24 en 31 december 2009 van 09.00 tot 19.00 uur een 

standplaats in te nemen ten behoeve van de verkoop van vis op het 
parkeerterrein bij Super De Boer aan de Melis Stokelaan. 

Aan bovengenoemde vergunningen zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen verleende vergunningen zijn verkrijgbaar bij 
het Stafbureau. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na bekendma-
king van de besluiten tot vergunningverlening te worden ingediend.

Ontvangen bOuwaanvraag

BL 2009-058 Ziendervaart 10 Plaatsen dakkapel 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt verleend.


