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De leukste 
krant
van

uitgeest

Uitgeest - Zondag versche-
nen rond 12.00 uur de eer-
ste ouders en opa’s en oma’s 
met hun nazaten op de Mel-
dijk en aan de Sluisbuurt, in 
afwachting van Sinterklaas 
met zijn hofhouding. Het 
zonnetje scheen uitbundig 
en de Ondernemersvereni-
ging Uitgeest (O.V.U) deelde 
vlaggetjes uit om de goed-
heiligman een warm welkom 
toe te zwaaien. De allerklein-
sten soms licht zenuwachtig 
hun kleuterzondes van het 
afgelopen jaar overdenkend. 
Maar de goede Sint kennen-
de, tilt hij daar ook dit jaar 
niet al te zwaar aan en zal hij 
weer met gulle hand schen-
ken. (Monique Teeling) 

Castricum
Heerhugowaard

Roomchocolade 
letteRs
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Het lekkerste 
cadeau van 
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Christmas Carols bij ‘candlelight’

Extra programma 
Charles Dickenskoor

Uitgeest - Het kerstkoor Koor-
iander, dat dit jaar tien jaar 
bestaat is uitgenodigd om 
het beroemde Dickensfeest in 
Rochester, de geboorteplaats 
van Charles Dickens bij te wo-
nen. Dit omdat alle tien leden 
van het koor in geheel Neder-
land optreden in kleding uit de 
tijd van Charles Dickens. 
Op zaterdag  22 december 
houdt Kooriander in de Pro-
testantse Kerk een jubileum-
voorstelling  met in de kope-
ren kronen echte kaarsen.

Genoemd kerstkoor bestaat uit 
drie alten, twee sopranen, twee 
tenoren en drie bassen en staat 
onder leiding van de zangcoa-
ches Ingrid Stijsiger en haar 
echtgenoot Roy Voogd. Het koor 
werd geregisseerd door Marijke 
de Wit en opent met ‘It’s begin-
ning to look like Christmas’. De 
professionele luitspeler uit Haar-
lem, Willem Mook leidt elk lied-
je in. Mooi zijn de andere ze-
ven Christmas Carols, waaronder 

‘Darkest Midnight’ met pianobe-
geleiding van Ria Braat. Soliste 
bij Kooriander  is Inge Kleinfelder. 
Na hun eigen korte optreden 
geeft Kooriander in verband met 
haar tienjarig jubileum volop de 
ruimte aan twee met zorg uitge-
kozen koren, zoals het mannen-
koor Phonation uit Akersloot en 
het uit 24 koorleden bestaande 
zesstemmige kamerkoor Endora 
uit Heemskerk, soms met piano-
begeleiding. Alle drie koren zin-
gen a capella en zijn heel bijzon-
der om naar te luisteren. Mooi 
is met name Stille Nacht in het 
Russisch van Endora. 

De uitvoering is op zaterdag 22 
december om 20.00 uur  in de 
Protestantse Kerk aan de Cas-
tricummerweg 6 te Uitgeest. En-
tree: 12.50 euro inclusief een 
consumptie. 
De kerk is open om 19.30 uur. 
Voorverkoop: vanaf heden bij 
boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 te Uitgeest. (Marga 
Wiersma)  

Kijk op Uitgeest

Uitgeest -Een collega-bur-
gemeester stelde op Face-
book dat afgelopen zon-
dag voor veel burgemees-
ters de mooiste dag van het 
jaar is. En dat is ook zo. Mis-
schien niet de meest indruk-
wekkende, dat is namelijk de 
dodenherdenking voor mij. 
Maar zeker wel één van de 
feestelijkste: de intocht van 
Sinterklaas. Wat is het toch 
weer heerlijk om al die blij 
gespannen kindergezicht-
jes te zien. En wat voelt het 
toch elk jaar weer als gro-
te eer om de Goedheiligman 
op het bordes van het Reg-
thuys te verwelkomen. Dit 
jaar was het een extra bij-
zondere aankomst voor de 
Sint in Uitgeest. Want na de 
bordesscène toog hij met 
zijn gevolg naar Zienhouse, 
het nieuwe onderkomen van 
de jeugd samen met hobby-
vereniging Fabo. Samen met 
wethouder Selij deed Sint de 
openingshandeling. En als 
de opkomst tijdens de ope-

ningsdag een graadmeter is 
voor de toekomst, dan wordt 
het een groot succes. Wat 
veel bezoekers, en wat een 
prachtig gebouw! Wij zijn als 
gemeente dan wel geen Sin-
terklaas, maar het is buiten-
gewoon dat de gemeente-
raad in deze tijd het geld be-
schikbaar heeft gesteld voor 
zo’n mooie voorziening in 
ons dorp.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Sinterklaas

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis 
09:00 MF1 - Kraaien MF2 
09:00 M8D2 - Castricum 
M8D3
10:15 JE2 - Bloemendaal JE1
10:15 ME1 - Alliance ME2 
10:15 ME3 - AMVJ ME12 
11:30 JD1 - Castricum JD2 
13:00 JC1 - Kikkers JC3 
14:30 MA1 - Rood-Wit MA3
16:00 MC2 - Purmerend MC3 
17:30 MB1 - Hisalis MB1

Uit 
09:00 ME2 - Amsterdam ME3 
09:00 MF2 - Terriers MF4 
09:15 MD1 - WFHC Hoorn 
MD2
09:30 JE1 - Rood-Wit JE2 
10:00 ME4 - WFHC Enkhui-
zen ME1 
10:15 JE3 - AMVJ JE3 
11:45 MC1 - Alliance MC7 
12:45 M8D1 - Alliance M8D1 
13:15 JD2 - FIT JD2 
14:00 JB1 - Myra JB1 
15:15 MB2 - Haarlem MB3 

Zondag 25 november

Uit
09:30 D1 - VVV DJ3 
14:30 HA - Overbos HB

Speelschema 
jeugd MHCU

Dorpshuis de Zwaan 
zoekt voorzitter

Uitgeest - Het bestuur 
van stichting Dorpshuis de 
Zwaan is op korte termijn op 
zoek naar een kandidaat voor 
de functie van voorzitter. De 
huidige voorzitter treedt na 
bijna vijf jaar binnenkort om 
persoonlijke redenen terug. 
Geschikte kandidaten ko-
men bij voorkeur uit Uitgeest 
en hebben uiteraard affini-
teit met de activiteiten van 
het dorpshuis. Het dorpshuis 

is het thuis voor vele Uitgees-
ter organisaties en het podi-
um voor een aantal culture-
le voorstellingen. Aanstelling 
van nieuwe bestuursleden 
gebeurt na goedkeuring door 
de gemeenteraad.

Meer informatie is te krij-
gen bij de huidige penning-
meester, Jan van der Putten, 
e-mail: secrdezwaan@gmail.
com of tel. 0251-310082.

Onderhoud 
aan asfalt
Uitgeest - De gemeente Uit-
geest laat vanaf 26 november 
tot het einde van het jaar on-
derhoud uitvoeren aan een aan-
tal asfaltwegen. Het gaat om de 
Geesterweg, Molenwerf, Wester-
werf, Parallelweg, Lagendijk en 
het fietspad bij de Sternstraat. 
Als het weer meewerkt wordt in 
de nacht van 26 op 27 novem-
ber tussen 20.00 en 5.00 uur ge-
werkt aan de Geesterweg, de Pa-
rallelweg, de Westerwerf en de 
Molenwerf. Het verkeer wordt 
door verkeersregelaars langs het 
werk geleid. 

Bromfietster 
gewond
Regio - De politie kreeg vori-
ge week woensdagmiddag rond 
13.45 uur een melding van een 
aanrijding met letsel op de Ples-
manweg in Heemskerk. Op de 
kruising van de Plesmanweg/
Duitslandlaan dacht een brom-
fietster, een 18-jarige vrouw uit 
Uitgeest, dat de automobilis-
te voor haar door zou rijden bij 
het oranje verkeerslicht. Toen 
de automobiliste, een 46-jarige 
Heemskerkse, remde, botste de 
bromfietster achterop de auto.
De 18-jarige is voor onderzoek 
naar een ziekenhuis vervoerd.

Word ‘liker’ van de 
Zwaan op Facebook
Uitgeest - Ook Dorpshuis de 
Zwaan ontkomt er niet aan. De 
druk om mee te gaan in de so-
cial media hype is te groot. Hoe 
anders dan pakweg 10 jaar ge-
leden, hoor je er tegenwoordig 
niet meer bij als je geen smart-
phone in je handen hebt. Om te 
twitteren, whatsappen, porren 
en te facebooken.
Dus naast het hebben van een 

website, ‘zit’ dorpshuis de Zwaan 
vanaf nu ook op Facebook.  Via 
deze Facebook pagina zullen ze 
berichtjes de wereld insturen. 
Bijvoorbeeld over een leuke ca-
baretvoorstelling waar nog wat 
plaatsen vrij zijn. Of informatie 
over het filmhuis en het Open 
Podium. Ga naar www.facebook.
com/dorpshuisdezwaan en meld 
je aan!
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Voordelig VIP-shoppen bij Jooltje!
Uitgeest - De uitverkoop is be-
gonnen bij Jooltje. Alle baby-
kleertjes en de kinderkleding is 
nu met 21% korting afgeprijsd, 
dus dat wordt lekker taxfree 
shoppen. 
Binnenkort wordt de kleding op 
internet verder afgeprijsd, maar 
voor het zover is hebben de in-
woners van Uitgeest en omge-

ving de eerste kans om in de uit-
verkoop te winkelen tijdens een 
besloten koopavond.
Op deze koopavond kan ieder-
een komen VIP-shoppen bij 
Jooltje aan de Prinses Beatrix-
laan 5 in Uitgeest. Profiteer van 
deze eerste kans om mooie kin-
derkleding - van baby tot tiener - 
uit te zoeken van merken als Vin-

gino, Feetje, Claesen’s, NONO, 
Retour, McGregor en Jubel met 
hoge kortingen! De VIP-koop-
avond is op donderdag 22 no-
vember van 18.00 tot 21.00 uur. 

Op zaterdagmiddag 1 decem-
ber brengt Sinterklaas een be-
zoek aan de winkel. Iedereen is 
welkom.

Uitgeest - Na de overname be-
gin dit jaar zijn de meiden van 
Top Hair Styling er vol tegenaan-
gegaan. Met een nieuwe naam, 
veel energie en prachtige kan-
sen ligt de wereld, nou ja, Uit-
geest en omgeving, aan hun 
voeten. Maar dit gaat natuurlijk 
niet vanzelf. 
Eigenaresse Lieke: ,,Om in top-
vorm te komen en vooral te blij-
ven moet je gemotiveerd zijn om 
het beste uit jezelf te halen. Door 
gepassioneerd met het vak be-
zig te zijn, door goed om je heen 
te kijken maar vooral door goed 
naar de behoefte van de klant te 
luisteren, kunnen wij topkwali-
teit leveren. Ook niet onbelang-
rijk is het op peil houden van 
je vakkennis.” Dit doen de mei-
den van Top Hair Styling door re-
gelmatig op cursus te gaan. Af-
gelopen maandag stond er een 

cursus over kleuranalyse op het 
programma, zodat klanten nog 
beter geadviseerd kunnen wor-
den over hun haarkleur. Lieke: 
,,Je mag bij ons niets minder ver-
wachten dan Top Hair Styling!” 
Daarnaast zijn de meiden steeds 
actief bezig om de klantvriende-
lijkheid te vergroten. Door het 
introduceren van het online af-
sprakenboek bijvoorbeeld en 
de inloopavond op dinsdag; een 
grote hit in Uitgeest.

De meiden zijn ook actief op Fa-
cebook: www.facebook.com/
tophairstyling. Meer informa-
tie is te vinden op de uitgebrei-
de website www.tophairtyling.nl. 
Binnenlopen voor een afspraak, 
informatie of advies is natuurlijk 
ook mogelijk. Het adres is Mid-
delweg 49 in Uitgeest, tel.: 0251-
311794. 

Winkels open 
op zondag? 
Castricum - De gemeente on-
derzoekt de mogelijkheden voor 
openstelling van de winkels op 
alle zondagen in alle woonker-
nen. Inwoners, bezoekers en on-
dernemers kunnen tot 1 decem-
ber een enquête invullen via de 
website van de gemeente. 
Begin december is de uitslag 
van de enquête bekend. In janu-
ari besluit de raad of de winkels 
al dan niet iedere zondag open 
mogen. 
Het is vervolgens aan de winke-
liers zelf om te bepalen of zij in-
derdaad de winkel iedere zon-
dag openen. De vragen in de en-
quête gaan met name over deze 
belangen van inwoners, bezoe-
kers en winkeliers. De enquê-
te is beschikbaar via www.cas-
tricum.nl. 

Alles bij 
Top Hair Styling 
in topconditie

Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand op 
de hoogte van interessante wee-
tjes en bruikbare tips over diverse 
consumentenzaken. Deze maand 
behandelt hij de hypotheekmarkt.

De afgelopen weken is er veel te 
doen geweest over het nieuwe 
regeerakkoord. De zorgtarieven 
die stijgen, de beperking van de 
hypotheekrenteaftrek en de 
koopkrachtvermindering. De hui-
zenmarkt ligt onder druk, maar 
geldt dit ook voor uw hypotheek? 

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek ligt al 
jaren onder vuur. In het nieuwe 
regeerakkoord pakken de VVD 
en PVDA dan ook de aftrek van 
de hypotheekrente aan. Vanaf 
2014 gaat de aftrek ieder jaar 
met 0,5% naar beneden. De 
maximale aftrek ligt nu nog op 
52% en zal in 28 jaar dalen naar 
38%. Om deze maatregel en de 
zorgmaatregel te compenseren, 
wordt het belastingtarief in de 2e 
schijf verlaagd van 42% naar 
37,95%. U gaat dus minder be-
lasting betalen, maar u heeft ook 
4,05% minder hypotheekrenteaf-
trek. Om deze verhoging van het 
netto maandbedrag te compen-

seren, kunt u eventueel opheffen 
door maandelijks af te lossen. 

Bestaande hypotheken
Ook de AFM legt vanaf 1 januari 
beperkende maatregelen op voor 
nieuwe hypotheken. Heeft u al 
een hypotheek en loopt uw ren-
tevaste periode af, dan gelden 
deze maatregelen echter nog 
niet. Wat de regering in de toe-
komst met bestaande hypothe-
ken gaat doen, is nog onzeker. 
Bestaande hypotheken hebben 
een zogenaamde ‘respecterende 
werking’ (ook wel ‘eerbiedigende 
werking’ genoemd). Dit betekent 
dat er voor uw bestaande hypo-
theek niets verandert. Gaat u uw 
hypotheek verhogen, dan geldt 
de nieuwe regel alléén voor dat 
gedeelte wat hoger is dan uw be-
staande hypotheek. 

Annuïteitenhypotheek verplicht
Als u een woning koopt en een 
nieuwe hypotheek nodig heeft, 
dan bent u verplicht een annuï-
teitenhypotheek te kiezen om 
gebruik te maken van het rente-
voordeel. U heeft alleen rente-
voordeel als de hypotheek volle-
dig wordt afgelost volgens de 
annuïtaire methode. Deze me-
thode houdt in dat u maandelijks 
hetzelfde bedrag betaalt aan hy-

potheek en iedere maand een 
gedeelte van uw hypotheek af-
lost om aan het einde van de 
looptijd geen restschuld meer 
over te hebben.

Wij helpen u verder
Loopt uw rentevasteperiode bin-
nenkort af, neemt u dan rustig de 
tijd om u te oriënteren. Wij helpen 
u daar graag bij. Bij Unive Noord-
Kennemerland krijgt u altijd een 
eerlijk en onafhankelijk advies 
van onze erkend hypotheekadvi-
seur Paul Kochx. Ook kunt u bij 
ons terecht voor een zogenaam-
de ‘second opinion’. Wij werken 
zonder winstoogmerk, dus uw 
belang is ons belang!

Wilt u meer informatie? Vraag 
ons gerust om advies. Univé 
Noord-Kennemerland is te vin-
den in Heemskerk aan de Mae-
relaan 6, tel. (0251) 65 70 75 en 
in Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Nieuwe hypotheekregels: wat 
betekent dit voor u?

Heemskerk - De bekende fo-
tograaf Hein van Leeuwen 
heeft jarenlang zijn vak uitge-
oefend op het Europaplein in 
Heemserk. In 2006 heeft hij zijn 
studio verplaatst naar De Trom-
pet.Op nummer 2800 werkt hij 
nu vanuit een prachtig ruime 
studio met veel parkeergele-
genheid. 

Zijn werk hangt in vele huis-
kamers en is nog steeds te be-
wonderen in de etalage van 
zijn oude vestiging op het Eu-
ropaplein.
Sinds de digitale camera de 
wereld veroverd heeft, is foto-
graferen nog nooit zo populair 
geweest. ,,In mijn studio wordt 
natuurlijk veel over fotografie 
gepraat, ook met mensen met 
wie ik een fotosessie gedaan 
heb”,  vertelt Hein. 

,,Het blijkt dat veel mensen  in 

de afgelopen jaren een mooie 
compact- of spiegelreflexcame-
ra hebben aangeschaft en er ei-
genlijk niet tevreden over zijn. 
Dit komt doordat een automa-
tische camera nog geen garan-
tie is voor het maken van mooie 
foto’s. De aanschaf van zo’n ca-
mera vindt  veelal plaats in het 
grootwinkelbedrijf of via inter-
net, waar  meestal  niet veel 
aandacht wordt besteed aan 
technische begeleiding van de 
aankoop. Bovendien is er meer 
voor nodig om een mooie foto 
te maken. Denk aan zaken als 
verlichting, belichting, composi-
tie, camerastandpunt et cetera.”

Vanaf 8 januari gaat in zijn stu-
dio de cursus digitale basisfoto-
grafie weer van start. Wie meer 
wil weten, kijkt op de site www.
heinvanleeuwen.nl, Hier vindt 
men alle informatie om op weg  
te gaan naar mooie fotografie.

Fotografiecursussen van 
start bij vakfotograaf 
Hein van Leeuwen 



21 november 20126

Castricum - Het gloednieuwe 
tiende album van Marielle Koe-
man en Jos van Beest, dat als ti-
tel Love Bossa meekreeg, wordt 
gepresenteerd op zondag 16 de-
cember vanaf 16.00 uur in Ho-

Love Bossa ziet levenslicht
tel Borst in Bakkum. Naast Ma-
rielle en Jos zijn Evert Woud, 
Frits Landesbergen, Tim Lange-
dijk en Fred Berkemeijer te ho-
ren. De toegang is gratis. Ieder-
een is welkom. 

Castricum - Rommel-Piet gaat 
naar kinderkoor Mucicstar op 24 
november, omdat het koor dan 
vanaf 12.00 uur een rommel-
markt organiseert in Geesterha-

Pieten komen bij Mucicstar

VVV/ANWB 
sluit definitief
Castricum - De VVV/ANWB bij 
het NS-station sluit met ingang 
van 1 januari definitief. Ondanks 
pogingen van raadsleden om het 
toeristenbureau te behouden Debat over d’Enterij

Castricum - Op 22 novem-
ber wordt door de gemeente-
raad een debat gevoerd die om 
19.00 uur begint. Rob Schijf van 
GDB en Petra Nordholt van de 
PvdA zullen vragen stellen over 
d’Enterij in Limmen die sinds 31 
juli beheerd en geëxploiteerd 

wordt door zwembad De Wit-
te Brug in plaats van OGL. Plan 
van de gemeente was om het 
contract met OGL te verlengen, 
maar deze trok zich terug. Op 26 
november organiseert GDB een 
bijeenkomst in Ons Huis over dit 
onderwerp, aanvang 20.00 uur.

ge. Iedereen kan profiteren van 
allerlei koopjes. 
Rond 15.00 uur worden de Piet 
en zijn vrienden verwacht in 
Geesterhage.. 

voor het dorp, wordt de stekker 
eruit getrokken door VVV Hart 
van Noord Holland. Door een 
vermindering van de gemeen-
telijke subsidie zou het financi-
eel niet haalbaar zijn het kantoor 
langer open te houden. Er wordt 
nu onderzocht hoe de informa-
tieverstrekking in de toekomst 
kan worden vormgegeven.

Verkoop Unicef van start

‘We gaan voor nul’
Castricum - Het thema van Uni-
cef dit jaar is ‘We gaan voor nul!’  
Elke dag sterven 19.000 kinderen 
aan oorzaken die vaak  makkelij-
ker te voorkomen zijn. Unicef is 
ervan overtuigd dat dit aantal nul 
zou moeten zijn. 
Een van de manieren waarop 
men Unicef kan helpen is door 
wenskaarten en/of cadeaus te 

kopen. Want dankzij die steun 
verbeteren en redden zij kinder-
levens, elke dag in meer dan 150 
landen Met zorg heeft Unicef 
daarom de mooiste cadeaus en 
kaarten geselecteerd. 

Op maandag 26 november start 
de Unicefverkoop  in de biblio-
theek van Castricum. De ver-

kooptafel staat er tot en met za-
terdag 22 december tijdens de 
openingstijden van de biblio-
theek. Men kan ook wenskaar-
ten kopen in Castricum bij De 
Wereldwinkel, Boekhandel Laan 
en in Bakkum bij De Winters 
Textiel. In Akersloot in de biblio-
theek op woensdag- en vrijdag-
middag tot en met 19 december. 
Unicef voert tot 2014 deze cam-
pagne tegen kindersterfte. Meer 
informatie is te vinden op www.
unicef.nl/wegaanvoornul, op Fa-
cebook: www.facebook.com/
unicefnl of Twitter: @unicefnl.

Castricum - Zondag omstreeks 
0.10 uur is een bromfiets in 
brand gestoken op de Dorps-
straat. De politie is op zoek naar 
getuigen en andere informatie 
over deze brandstichting. De po-
litie is te bereiken via tel.: 0900-
8844.

Brandstichting

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 & 21.30 uur 

zaterdag 15.15, 18.30 & 21.30 uur
zondag 15.15 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Alles is Familie

donderdag 20.45 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 15.15 & 20.45 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.45 uur
Skyfall - 007

donderdag & vrijdag 18.30 uur
zaterdag 15.15 & 18.30 uur

zondag, maandag & dinsdag 18.30 uur
woensdag 15.30 & 18.30 uur

Twilight - Breaking Dawn Part 2
dinsdag 14.00 uur
De Marathon

dinsdag 14.00 uur
Intouchables

zaterdag & zondag 12.45 uur
woensdag 13.30 & 16.00 uur

Sint & Diego en de bron van Myra 
zaterdag & zondag 12.45 uur 

woensdag 13.30 uur
Mees Kees

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 22 nov t/m 28 nov 2012

1 meter koffie 
voor de echte liefhebber 

met o.a. de wereld beroemde 
Kopi Luwak, Jamaica blue 

mountain en om niet te 
vergeten onze eigen 

Castricum Blend en nog 
9 andere soorten om 

te ontdekken.
Prijs 1 meter: € 95 euro 

Vind u 1 meter teveel? 
dan hebben we ook een 
1/2 meter koffie met o.a 

Jamaica Blue Mountain en 
nog 5 anderen soorten.

Prijs 1/2 meter: € 45 euro
______________________

Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

 Pincho Maandmenu 
november

Proeverij van de kaart
_____

Pompoensoepje en 
wildbouillon

____

Hertenbiefstuk met 
kastanjemousseline,

 seizoensgroente en een 
rozemarijnjus

____

Petit grand dessert
____

€ 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Romantiek en lachen 
in Alles is Familie

In Alles is familie is iedereen bin-
nen de familie de Roover op een 
punt in het leven beland waar-
in het maken van cruciale keu-
zes onvermijdelijk is. 

Zo wil Winnie een baby, haar 
man Rutmer wil dichter bij zijn 
gevoel komen, zijn broer Charlie 
wil vooral geen verantwoorde-

lijkheid en hun zwager Dick wil 
zijn overleden vrouw terug. Pater 
familias Arend wil gelukkig zijn. 
En zijn vrouw Jeanette wil dat ie-
mand haar wil. Opnieuw een ro-
mantische komedie, met andere 
personages en dezelfde humor. 
Je kunt niet kiezen wie je ouders 
zijn. Je kunt wél kiezen hoe je 
ouder wordt. 

Bella moet wennen aan haar 
nieuwe leven als vampier, maar 
ook als moeder. 
Haar dochter Renesmee is een 
bijzonder kind en dat is moeilijk 
geheim te houden. Zodra de Vol-
turi horen van haar bestaan, ver-
trekken ze naar het stadje Forks 

The Twilight Saga, Breaking Dawn
om de familie uiteen te halen. 
Edward en de andere Cullens 
gaan op zoek naar hulp en vin-
den die bij Jacob en een aantal 
vampierenclans. Samen maken 
ze zich ze op voor de confronta-
tie die hun lot voorgoed zal be-
palen.

Moulin Rouge in Balustrade
Castricum - Voor de derde maal 
organiseert Café De Balustra-
de vrijdag en zaterdag Café Ba-
lu Rouge. Bezoekers wanen zich  
in een nachtclub van weleer met 
rode pluche gordijnen en perso-
neel in gepaste kleding. 

Bovendien vinden er op vrijdag 
en zaterdag striptease plaats, zo-
wel  mannen als vrouwen gaan 
uit de kleren. Het café gaat om 
17.00 uur open, tot 23.00 uur vrij 
entree. Daarna 5 euro inclusief 
een consumptie.



21 november 201210

Limmen - Vorige week zaterdag 
zijn omstreeks 0.30 uur bij jon-
gerencentrum Conquista vernie-
lingen aangericht. 
Getuigen worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. 

Vernielingen

Bakkum - Vorige week maan-
dag omstreeks 15.00 uur heeft 
een een hond schapen aange-
vallen op een weiland langs de 
Zeeweg. De hond werd uitgela-
ten door 14-jarig meisje. Het dier 
wist zich los te rukken. De hond 
is vervolgens naar de andere 
kant van de sloot gezwommen 
en achter verschillende schapen 
aangegaan. Twee schapen raak-
ten daarbij gewond. De hond 
is met behulp van omstanders 
weer gelijnd. De eigenaar van de 
schapen is in kennisgesteld en 
de schade wordt geregeld. 

Hond verwondt 
twee schapen

Gratis muzieknootjes
Akersloot - Op zondag 25 no-
vember staat Akersloot in het te-
ken van de muziek en zang. Op 
zeven locaties spelen de mu-
zikanten bij een van hen thuis 
gratis muzieknootjes. Om 14.00, 
15.00 en 16.00 uur start een half 
uur muziek. 

JJJAG speelt op de Breedelaan 1 
‘Easy listening’, Shozoloza op de  

Meerweg 2 Afrikaanse zang, De 
Bikkels op de Julianaweg 45 mu-
ziek uit de jaren ‘70, Tha Bonerz, 
op het Wilhelminaplein 20 rock-
muziek, jong talent Silverlight is 
te horen op de Wagnerlaan 21, 
Be Rude op de Koningsweg 43 
met bas en drum. 
Vanaf 17.00 uur is er een gratis 
slotoptreden in de Storey-club 
met Moondance. 

Limmen - Vorige week maan-
dag omstreeks 13.35 uur vond 
een aanrijding plaats op de 
Rijksweg tussen een bestelbusje 
en een voetganger. De voetgan-
ger was bezig om spullen in haar 
voertuig te laden.  
Vermoedelijk is de vrouw daarbij 
te ver op de rijbaan gaan staan. 
De bestuurder van de bestelbus 
heeft dit niet gezien, met als ge-
volg dat hij de voetganger met 
zijn autospiegel raakte. 
Hierdoor viel de vrouw en zij 
is even buiten bewustzijn ge-
raakt. Een ambulance bracht het 
slachtoffer over naar het MCA.

Aanrijding
op Rijksweg

Limmen - Vorige week dins-
dag omstreeks 3.30 uur probeer-
de  een man op een fiets met een 
bruine aanhangwagen een ko-
peren sculptuur uit een tuin aan 
de Visweg weg te nemen. 
Het betrof een man van onge-
veer 30 tot 40 jaar oud, hij was 
gekleed in een blauwe jas en 
had grijs petje op. 

Poging diefstal

Castricum - De politie heeft de 
laatste tijd meerdere meldin-
gen ontvangen van bewoners 
die zich zorgen omdat er auto’s 
langzaam langsrijden met inzit-
tenden die, met of zonder zak-
lamp, aandachtig naar binnen 
gluren. 
De politie vraagt iedereen die 
eenzelfde ervaring heeft dit 
vooral te melden. 

Binnengluren 
vanuit de auto

Curtis Eller, S-party en R & R 
Castricum - Op donderdag 29 
november komt de Amerikaanse 

banjoheld Curtis Eller, die voor 
een kleine tour in Nederland 

Castricum - Met licht geschil-
derd is het thema van een ves-
per over iconen in de Dorpskerk 
op zaterdag 24 november van-
af 17.00 uur. Voorganger is Jarek 
Kubacki, afkomstig uit Polen en 
pastor van de Kritische Gemeen-
te IJmond. Er staat een icoon van 
de hedendaagse kunstenares 
Julia Stankova centraal, getiteld: 
‘Mother  of the World’. Bij deze 
vesper kan het publiek ook mee-
zingen met het liturgiekoor.  De 
liedmiddag begint om 13.30 uur.  
Vanaf dat tijdstip tot ongeveer 
16.30 uur wordt gerepeteerd on-
der leiding van Jelle Jan Klinkert. 
Aanmelden via jellejan@jjklin-

Vesper en iconen

Concert 
met vervoer 

Castricum - Naar een concert 
in het Concertgebouw in Am-
sterdam mét vervoer per bus, bij-
na van ‘deur tot deur’, dat is wat 
het Amsterdams Uit Bureau, af-
deling Castricum, al jaren biedt.
En dat tegen een heel billijk ta-
rief. Wie belangstelling heeft 
kan zich nu al vrijblijvend aan-
melden en ontvangt in maart de 
programmainformatie en een in-
schrijfformulier. 

Voor informatie of aanmel-
den kan men contact opnemen 
met Ruud van Dam, tel.: 0251 
658780 of Ans Hoffman tel.: 0251 
652530. 

kert.nl. Meedoen kost vijf euro.

Greta Holtrop & Martijn Schok 
met boogie & blues in Bakkum 
Bakkum - Een swingende band 
geformeerd rond zangeres Gre-
ta Holtrop en waarmee pianist 
Martijn Schok over de gehele 
wereld optreedt tijdens jazz- en 
bluesfestivals. Dat kan men ver-
wachten zondag 25 november 
vanaf 16.00 uur in Hotel Borst. 
Tijdens deze editie van Jazz in 
Bakkum wordt het publiek ge-
trakteerd op onvervalste boogie 
woogie en blues.

Een speelstijl die zich kenmerkt 
door een enorme swing, stevi-
ge groove en grote virtuositeit 
met een volledige inzet van alle 
bandleden. Deze formatie wordt 
gezien als een van de beste ver-
tolkers van de authentieke boo-
giewoogie en bluesstijl. 

De band bestaat verder uit Hans 
Ruijgrok op de bas en Maarten 
Kruiswijk op drums.

is,  naar De Bakkerij. Ter onder-
steuning komt mondharpist/zan-
ger Danibal de avond verder ver-
sterken. Aanvang 20.00 uur, en-
tree 4,00 euro. Maar eerst dj’s 
Snies en Sjalalalien op vrijdag 23 

november met de S-party in de 
Bakkerij. Aanvang 21.00 uur, en-
tree gratis.  Het gitaarduo R & R 
verzorgt de vijfde editie van Zo-
maar een Zondagmiddag op 25 
november vanaf 14.00 uur.

Banjoheld Curtis Eller in actie.

 Bespaar 
30 tot 40%



Feest bij koor Laus Deo
Uitgeest - Tijdens de afgelo-
pen jaarvergadering was er weer 
heel wat te vieren bij zangkoor 
Laus Deo. Twee koorleden vier-
den hun 40 jarig - en twee hun 
25 jarig jubileum. Jan van As 
werd in het zonnetje gezet voor 
zijn 40 jaar lidmaatschap van dit 
zangkoor, een prima tenor die in 
noodgevallen de maat kon slaan. 
Daarbij was hij het grootse deel 
van zijn carrière secretaris van 
het koor en beroemd om zijn hu-
morvolle jaarverslagen. Inmid-

dels ruim de leeftijd der sterken 
bereikt mag hij beneden in de 
kerk blijven en luisteren naar zijn 
vrienden boven op de koorzol-
der. Een volmondig koor verleen-
de hem een erelidmaatschap. 
Niet minder in dienstjaren is de 
sopraan Ans Verheijde, trouw 
lid, heldere sopraan en jarenlang 
penningmeester. Dan twee jon-
kies, slechts 25 jaar bij Laus Deo, 
Alie van Duin en Riet Putter, bei-
de ook weer sopraan. Door voor-
zitter Alex Blauw werden vrien-

delijke woorden gesproken, 
bloemen uitgedeeld en medail-
les opgespeld. En dan weer ver-
der met de jaarvergadering die al 
25 jaar lang is geopend door de 
voorzitter met de woorden: ‘en 
het gebak vanavond is van Put-
ter’. Applaus! 

Linksboven Alie van Duin, 
rechtsboven Ans Verheijde, 
linksonder Riet Putter en rechts-
onder Jan van As. (foto’s Fred 
Wessels)

‘Raadsleden krijgen het moeilijk’

Bouwen is niet de oplossing 
volgens Acties-Uitgeest
Uitgeest - In deze roerige tij-
den staat de gemeenteraad voor 
moeilijke beslissingen. Zo moe-
ten onder meer de bestem-
mingsplannen geactualiseerd 
worden waarbij de gemeente-
raad kan bepalen waar gebouwd 
mag worden. “Om de gemeen-
tekas aan te vullen wordt er heil 
gezocht in het bouwen”, aldus 
Acties-Uitgeest. “Door meer in-
woners krijgt Uitgeest dan  eer 
geld van het rijk en eveneens 
meer inkomsten via de belastin-
gen.”

Acties-Uitgeest maant de raad 
tot bezinning. De VVD met als 
wethouder ruimtelijke ordening  
Piet Linnartz is vóór bebouwing. 
“Uitgeest moet extra huizen bou-
wen om de extra broodnodige 
inkomsten te verkrijgen.” Woord-
voerder 

Acties-Uitgeest: “De Limmerk-
oog is dit keer het gebied waar 
het moet gebeuren. Het college 
heeft plannen, die variëren van 
alleen bebouwing van  de kas-
sen van Baars tot plannen voor 
500 woningen en een bedrijven-
terrein. In december zal de ge-
meenteraad zich hierover uit-
spreken. Het bouwterrein bij het 
sportpark staat nog leeg. Het be-
drijventerrein De Trompet is nog 
lang niet vol en de Waldijk is nog 
niet afgebouwd vanwege gebrek 
aan vraag naar woningen. Be-
staande woningen staan einde-
loos te koop. Wie nog werkelijk 
gelooft, dat bouwen Uitgeest uit 
de crisis kan redden, is volgens 
Acties-Uitgeest de wanhoop na-
bij of heeft een enorm bord voor 
zijn hoofd. Als het bouwplan in 
de Limmerkoog niet goed van de 
grond komt, maar er al wel geïn-
vesteerd is in nieuwe wegen en 
mogelijk zelfs een peperdure ro-
tonde, dan kan dit volgens  Ac-
ties-Uitgeest de  financiële nek-
slag worden voor Uitgeest.”

De politieke partijen
Acties-Uitgeest heeft de stand-
punten van alle politieke partijen 
eens op een rijtje gezet. De PU 
en de UVP zijn tegen bebouwing 
in de Limmerkoog. In het verkie-
zingsprogramma van de PvdA 
staat: Wat het bouwen betreft 
zou wat ons betreft de Limmerk-
oog  nog in aanmerking kunnen 
komen, zij het dat er dan slechts 
stapsgewijze gebouwd mag wor-
den als blijkt dat er geen behoef-
te meer is aan nieuwe woningen. 
D66 schrijft in het verkiezings-
programma: De wijze van invul-
ling van uitbreidingsplannen in 
het buitengebied dienen in een 
gemeentebrede openbare dis-
cussie vóóraf met de Uitgeesters 
te worden besproken. Bouwen 
binnen de rode lijn komt eerst. 
Uitgeest moet groen blijven, niet 
alle groenstroken moeten wor-
den volgebouwd en het dorpse 
karakter moet behouden blijven. 
Herstructurering binnen de wij-
ken, het bedrijventerrein en het 
stationsgebied is hiervoor nood-
zakelijk. Het CDA ziet de Lim-
merkoog  pas als mogelijke uit-
breidingslocatie voor woning-
bouw in de toekomst. Acties-Uit-
geest hoopt, dat genoemde par-
tijen zich aan hun woord zullen 
houden. De VVD heeft zich nooit 
uitgesproken tegen bebouwing 
in de Limmerkoog. Deze partij 
noemt in de algemene beschou-
wingen bij de begroting van 
2013 bouwen een oplossing om 
de begroting sluitend te krijgen. 

Acties-Uitgeest laat het aan de 
kiezers over om te beoordelen 
of de  huidige economische ont-
wikkeling vraagt om woning-
bouw. Het is de raad die uitein-
delijk moet beslissen waar er ge-
bouwd mag  worden. En dat zijn 
moeilijke beslissingen, die ex-
tra moeilijk zijn  nu de financi-
en zo´n grote rol spelen. (Marga 
Wiersma) 

Uitgeest - De toneelgroepen 
Pancratius en Forento spelen za-
terdag 1 december om 10.30 uur 
de voorstelling ‘Herrie in de Pie-
tenkeuken’ in De Zwaan in Uit-
geest.
Grote piet is veel te laat met 
schoenen vullen op school. Hij 
verstopt zich achter het bord. De 
kinderen en de juf zijn al binnen. 
Als leerling Sientje erachter komt 
dat grote piet er nog is, wil ze na-

tuurlijk weten waarom. De pieten 
blijken het erg druk te hebben. 
Ze zoeken nog een schoenvul-
pietje extra. Sientje wil hééééél 
graag pietje worden en van gro-
te piet krijgt zij deze prachti-
ge kans. Ondertussen heeft de 
schooljuf zo genoeg van al die 
lastige kinderen, dat zij naar de 
pietenkeuken sluipt en viezig-
heid bij de pepernoten doet. Ze 
is er van overtuigd dat de kinde-

ren zo druk zijn omdat ze veel te 
veel pepernoten en snoep in hun 
schoen krijgen. Gelukkig proe-
ven de pietjes vaak van de pe-
pernoten, dus het wordt al snel 
ontdekt. Sientje kan alle proeven 
van bekwaamheid aan en moet 
alleen nog liedjes kunnen zin-
gen en daar is ze niet zo goed 
in. Zij oefent met de kinderen 
in de zaal maar het lukt steeds 
niet. Bakpiet wil haar wel helpen 
maar hij heeft het ook druk. Ie-
dere keer maar weer nieuwe pe-
pernoten bakken. Komt het goed 
met zijn pepernoten? En wordt 
Sientje een echte Piet?
De toneelgroepen Pancrati-
us en Forento spelen dit sim-
pele en humorvolle stuk twee 
weekenden op allerlei plekken 
in de omgeving. Het stuk is dit 
jaar geschreven door Linda Ruiz 
Karsens. Zij speelt al enige ja-
ren mee in het pietenspektakel 
en heeft haar droom van vroe-
ger om later zwarte piet te wor-
den, in het verhaal laten uitko-
men. Spelers zijn dit jaar: San-
dra Noordover, Sandro Swen, In-
ge Vermorken, Marloes Veger, 
Maaike Kersens, en Linda Ruiz 
Karsens. De regie is in handen 
van Marie-Louise Middelhoff. 
Voor reserveringen: www.foren-
to.nl.

ViVa! Zorggroep 
verliest kort geding

Uitgeest - Vorige week heeft Vi-
Va! Zorggroep met het kort ge-
ding, aangespannen tegen de 
IJmondgemeenten (Uitgeest, 
Heemskerk, Velsen en Bever-
wijk) met betrekking tot de aan-
bestedingsprocedure van Hulp 
bij het Huishouden (HbH) de 
rechter niet kunnen overtuigen. 
ViVa! Zorggroep maakte de gang 
naar de rechter omdat naar haar 
mening de procedure niet juist 
gevolgd wordt en dat de onder-
bouwing van de basistarieven 
niet voldoende is. 
Op grond van de Wet Leijten die-
nen de basistarieven te worden 
vastgesteld op basis van reële 

kostprijzen, uitgaande van de in-
zet van personeel tegen passen-
de arbeidsvoorwaarden. 
De rechter is echter van me-
ning dat er geen vormvoorschrif-
ten zijn voor de wijze waarop ge-
meenten de basistarieven vast-
stellen. Daarom heeft de rechter 
de gemeenten in het gelijk ge-
steld. 
ViVa! Zorggroep wilde zich met 
dit kort geding inzetten voor een 
juiste procedure en reële tarie-
ven voor het product Hulp bij het 
Huishouden en daarmee voor 
goede arbeidsvoorwaarden voor 
haar medewerkers en is daarom 
verbijsterd over deze uitspraak. 

Toneelstuk 
‘Herrie in de 
Pietenkeuken’
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Volle tribune met buurtbewoners
Voor verkeersafwikkeling HMS 

komen bewoners met eigen visie
Uitgeest – Het autoverkeer van de nieuwbouw van de HMS, bestaande uit 142 woningen en 
appartementen, wordt afgewikkeld via het Oude Dorp. Vanuit de  huidige bewoners zijn er vra-
gen gesteld over de toename van de verkeersbelasting. De raad heeft toen besloten een onaf-
hankelijke variantenstudie te laten uitvoeren door Bureau Arcadis, dat met negen varianten de 
technische inpasbaarheid en de verkeerskundige haalbaarheid heeft onderzocht maar uitein-
delijk de raad adviseert de huidige verkeersafwikkeling te handhaven. In een bomvolle raads-
zaal werden de plannen dinsdag 13 november uiteengezet.

Arcadis presenteerde diverse va-
rianten, zoals een verbinding tus-
sen de Burgemeester van Roos-
malenstraat en de  Melksuiker 
(variant 2), het opheffen van de 
bestaande afrit vanaf de Provin-
cialeweg richting de Middelweg 
en aanleg van een nieuwe afrit 
vanaf  de Provincialeweg meer 
richting de Rijksweg A9 (variant 
5) en het verplaatsen van de be-
staande afrit vanaf de Provinci-
aleweg  richting Middelweg  in 
combinatie met het handhaven 
van het in- en uitrijden via de 
Burgemeester van Roosmalen-
straat en de entree richting HMS 
(variant 9). Het was de heer Bee-
repoot, beleidsmedewerker we-
gen en verkeer bij de gemeente 
Uitgeest, die één en ander toe-
lichtte aan de massaal toege-
stroomde bewoners van de stra-
ten Terp, Westergeest, Berg-
straat, Van Lithstraat en de Bur-
gemeester van Roosmalenstraat.

Variant 5 heeft volgens Beere-
poot vooral negatieve aspecten. 
Er dienen procedures gevolgd te 
worden met de provincie Noord-
Holland en het  Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwar-
tier en de procedure voor hoge-
re geluidswaarden dient te wor-
den doorlopen met alle risico’s 
van dien. Er komt een tweerich-
tingsverkeer in de  Burgemees-
ter van Roosmalenstraat rich-
ting Middelweg en het verkeer, 
dat naar het Oude Dorp moet, 
gaat nu door de HMS rijden 
in plaats van dat men de hui-
dige afslag bij de Middelweg 
neemt. Bovendien nkost deze 
variant 279.450 euro, meer dan 
het dubbele van de andere va-
rianten. 

Bij variant 2 loopt men net als 
bij variant 9 het risico dat er 
een sluiproute ontstaat van de 
Burgemeester van Roosmalen-
straat richting de Middelweg 
(tegen het verkeer in). De kans 
is bij variant 2 groter dan bij va-
riant 9 omdat het deel met een-
richtingsverkeer  in variant 2 
kleiner is dan bij variant  9. Ook 
dient er bij variant 2 een scher-
pe bocht te worden genomen, 
die het moeilijker maakt om 
tegen het verkeer in te rijden. 
Dit in tegenstelling tot variant 
9 waarbij weggebruikers ge-
makkelijk via de Burgemeester 
van Roosmalenstraat in en uit 
kunnen rijden. Variant 2 heeft 
slechts een kleine afname van 
verkeer voor de diverse bewo-
ners. 

Naar aanleiding van het onder-
zoek stelt Arcadis aan de ge-
meenteraad voor de huidige 
verkeersafwikkeling te handha-
ven. Indien de raad de verkeers-
afwikkeling wil wijzigen, advi-
seert Arcadis te kiezen voor va-
riant 2.

Inspraak
De bewoners van de Terp, Wes-
tergeest, Bergstraat en de Van 
Lithstraat  zijn teleurgesteld in 
wethouder Piet Linnartz. Bewo-
ners: “Tijdens de raadsvergade-
ring van 17 februari 2011 heeft 
de raad  haar goedkeuring ge-
geven aan  het bestemmings-
plan HMS mits de Terp, Wes-
tergeest, Bergstraat en de Van 
Lithstraat niet extra belast zou-
den worden door het verkeer 
van de nieuwe wijk. Na on-
ze bezwaren met betrekking tot 
het bestemmingsplan HMS en 
eveneens tijdens buurtverga-
deringen heeft de heer Linnartz 
ons beloofd dat de wijk HMS 
rechtstreeks op de Middelweg 
zou worden ontsloten. In een la-
ter stadium kregen wij te horen, 
dat de heer Linnartz  met de be-
woners van de Burgemeester 
van Roosmalenstraat had afge-
sproken, dat zij het bezwaar bij 
de Raad van State tegen het be-
stemmingsplan HMS zouden la-
ten vervallen als het woonblok 
verschoven zou worden van hun 
woningen af en de Burgemees-
ter van Roosmalenstraat een 
doodlopende straat zou worden, 
waarbij dus al het verkeer door 
de Westergeest moest.  Die af-

spraak  viel slecht bij onze bewo-
ners. Gelukkig  hebben de poli-
tieke partijen woord gehouden 
door aan de goedkeuring voor 
het bestemmingsplan de voor-
waarde te verbinden, dat het 
verkeer zou worden herzien. Met 
name Toine Tromp van D66 heeft 
zich hard gemaakt voor onze 
zaak. Om de nieuwe wijk HMS 
te ontsluiten zonder het oude 
dorp met extra verkeer te belas-
ten  hebben wij een eigen visie.”

Eigen visie
Tijdens de vergadering van GGZ 
waren er diverse  insprekers. De 
eerste was Patrick Putter, die on-
der meer zei: “Wij als bewoners 
van de straten De Terp, Wes-
tergeest, Bergstraat en de Van 
Lithstraat  zijn voor de variant  9B 
met  een verbrede Burgemees-
ter van Roosmalenstraat. Met die 
verbreding is het verkeerstech-
nisch  mogelijk een T-splitsing 
te maken. Er is genoeg ruimte en 
het  kost geen parkeerplaatsen.  
Deze variant is veilig en eerlijk. 
De bewoners van de wijk HMS 
kunnen dan via de Westergeest 
én via de Burgemeester van 
Roosmalenstraat de wijk berei-
ken wat de verkeersdrukte ver-
deelt over beide straten. Wij wil-
len het probleem van de ontslui-
ting goed oplossen.” Onder de 
andere sprekers bevond zich Jan  
Putter, die onder meer pleitte 
voor een rotonde  vóór het stati-
on in Uitgeest bij de stoplichten.  
De commissie GGZ  zal één en 
ander gaan uitwerken en gaan 
evalueren. (Marga Wiersma)   

De tribune in de raadszaal zat vorige week dinsdag bomvol met ver-
ontruste buurtbewoners

Echtpaar Hoek-Rupert 
viert diamanten bruiloft
Uitgeest - Op 19 november vier-
den de heer en mevrouw Hoek-
Rupert van de Hogeweg hun di-
amanten bruiloft. Burgemeester 
Mieke Baltus verraste het echt-
paar ’s ochtends met een feest-
boeket en de felicitaties namens 
het gemeentebestuur.
Zestig jaar geleden traden de 
Uitgeester bruidegom C. Hoek 
(26) en zijn uit Krommenie af-
komstige bruid C. Rupert (25) in 
Uitgeest in het huwelijk. Ruim vijf 
jaar eerder hadden ze elkaar le-
ren kennen in danszaal Beentjes 
op de Dorpsstraat in Castricum. 
Niet lang daarna, in 1947, werd 
de heer Hoek als militair uitge-
zonden naar Indonesië. Drie jaar 
lang stuurde hij brieven aan zijn 
geliefde, waarin hij de verschrik-
kingen van de politionele acties 
zorgvuldig vermeed. Nadat hij op 
een bom was gereden en in een 
ravijn gestort, kwam hij zwaar-
gewond terug naar Nederland. 
‘Met een heel andere kijk op het 
leven,’ zegt hij nu. ‘Ik kan enorm 
genieten van mijn kinderen en 
kleinkinderen om me heen.’
Als timmerman werkte de heer 
Hoek mee aan de wederopbouw 
van Nederland, onder meer bij 
Smit’s bouwbedrijf. Zijn echtge-
note werkte acht jaar lang bij de 
Hema: ‘Ik mocht na ons huwelijk 
in november nog tot en met de 

kerst doorwerken. Langer wer-
ken vond men in die tijd niet fat-
soenlijk.’
Het echtpaar Hoek kreeg zes 
kinderen, van wie er eentje he-
laas niet ouder werd dan twee 
jaar. De oudste van de elf klein-
kinderen is 31 jaar, de jongste 
14. De eerste twintig jaar huwe-
lijk woonde het gezin op de J.E. 
de Witstraat, de volgende veer-
tig op de Hogeweg. Er wordt wel 
eens hardop gedacht over een 
verzorgingstehuis, maar tege-
lijk voelen ze zich daarvoor nog 
veel te goed. Na een leven lang 
fietsen (ook tijdens de vakantie 
van camping naar camping en 
blokhut naar blokhut) zijn ze nog 
goed gezond, al kost het lopen 
beiden moeite. Mevrouw Hoek 
gaat zelfs nog wekelijks trouw 
naar yoga en haar man leeft zich 
uit in het maken van prachtige 
wenskaarten. Hij geeft daar zelfs 
een cursus in, met louter vrou-
wen als cursist.
Je diamanten bruiloft vier je na-
tuurlijk zo vaak mogelijk. Met 38 
man/vrouw sterk is er feest ge-
vierd in een Heemskerks restau-
rant. Op de trouwdag zelf was 
er een thuisontbijt met kinderen 
en kleinkinderen. In een beken-
de uitspanning in Bakkum staat 
nog een lunch te wachten met 
de kleinkinderen.

Het diamanten echtpaar Hoek samen met burgemeester Mieke Baltus 
(foto: gemeente Uitgeest)

Illegale dumpingen
Uitgeest - Bijna twee keer per 
week. Zo vaak treffen medewer-
kers van de gemeentelijke bui-
tendienst afval aan dat illegaal 
is gedumpt bij de poort van de 
gemeentewerf, zoals deze koel-
kast. De gemeentewerf aan de 
Molenwerf 27 is geopend van 
maandag tot en met donder-
dag van 13.00 tot 15.30 uur en 
op vrijdag en zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur. Feestdagen uitge-
zonderd.
Als het afval kan worden herleid 
tot de ‘eigenaar’ levert dit hem 
of haar een flinke bekeuring op. 
(Foto: gemeente Uitgeest)
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Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - Nog niet zo lang ge-
leden zou je kunnen zeggen 
dat Henk Groen en Herman van 
Sambeek het met hun cowboy-
bridge best wel aardig deden 
(cowboy Henk? Die kennen we 
nog van Kamagurka, alleen heeft 
die cowboy een flamboyantere 
kuif, en cowboy Herman? Dan 
moet u even terugdenken aan 
het eerste Balkenende-kabinet, 
u weet wel, die LPF-er, ook flam-
boyant, maar op een andere wij-
ze). Maar nú zou je kunnen zeg-
gen dat de kwalificatie ‘cowboy-
bridge’ een belediging is voor de 
heren.  Het gaat nog net te ver 
om te zeggen dat andere paren 
met het zweet in de handen hun 
tafeltje moeten opzoeken, maar 
aanschuiven om op eenvoudige 
wijze een paar cadeautjes te in-
casseren, al dan niet door zelf te 
bluffen, of door fouten van Henk 
en Herman, is er niet meer bij. 
De mannen raken steeds meer 
ingespeeld, en zijn geduchte te-
genstanders, die nu ook in de 
competitiestand boven komen 
drijven, en niet alleen dus bij ge-
brek aan gewicht!
Voor een ander koppel dat we 
hoog zien scoren, de broertjes 
Wijte, geldt wellicht een van de 
ondoorgrondelijke Cruyffiaan-
se wetten: ‘Voor goede bridgers 
hebben ze een slechte techniek, 
maar voor slechte bridgers heb-
ben ze een goede techniek!’. Ze 
missen, als goede bridgers, nog 

wel eens een distributiesignaal, 
meestal zonder ernstige gevol-
gen, maar anderzijds komt er 
soms zomaar automatisch (‘goe-
de techniek’) een squeeze-play 
uit hun handen. Maar goed, tus-
sen cowboy en Cruyff zit nog een 
C-woord, en dat is concentratie. 
Als je als bridger er in slaagt om 
met een leeg hoofd aan tafel te 
gaan zitten, en maat lukt dat ook, 
dan hoef je niet als een cowboy 
wild om je heen te bieden noch 
hoef je in het af- of tegenspel op 
zoek te gaan naar een squeeze-
play of throw-in, en zal de sco-
re over 24 spellen nooit laag uit-
vallen. 
Hiernaast ziet u de beste drie ge-
concentreerde cowboys van ie-
dere lijn. 

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wijte 
58,68 %; 2 Fred vsn Andel-Ruud 
Berkhout 57,64 %; 3 Henk Groen-
Herman van Sambeek 56,25 %.
B-lijn: 1 Annie Bleeker-Ina 
Woerden 59,58 %; 2 Gerard Win-
ter-Milja van der Booren 58,33 
%; 3 Lea van Dommelen-Nel We-
ber 54,58 %.
C-lijn: 1 Thea Aben-Marry 
Zwaan 60,00 %; 2 Auke Huls-
hof-Gonny Hulshof 57,50 %; 3 
Henny Kaandorp-Ans Verheijde 
56,67 %.
D-lijn: 1 Marianne de Groot-
Hans Kollerie 62,50 %; 2 Frans 
Jacobs-Ton van Wijk 59,58 %; 3 
Alyne Dumas-Han Dumas 57,08 
%.
E-lijn: 1 Riet Jaape-Petra de 
Ruyter 58,33 %; 2 Elly Martens-
Aad Stuijt 57,92 %; 3 Ank Kager-
Annie Sanders 54,58 %. (Paul 
Wijte)

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Ondertrouw
F.M. Baltus en F. Lahuis
M.A. Vlasblom en C.M.J. Hor-
vers

Aangifte 
partnerschapsregistratie

S. Mengerink en M. Jorissen

Inwonersavond over
regionale samenwerking
Uitgeest - Op verzoek van de 
gemeenteraden van Uitgeest, 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen 
wordt een kansenonderzoek uit-
gevoerd naar regionale samen-
werking. Een van de onderdelen 
van het kansenonderzoek is een 
dialoogsessie met inwoners en 
instellingen.
Burgemeester en wethouders 
van Uitgeest nodigen bij deze 
belangstellende inwoners van 
harte uit om deel te nemen aan 
een open dialoog over regiona-
le samenwerking. Instellingen 
en organisaties worden per brief 
uitgenodigd. De bijeenkomst 
wordt gehouden op: woensdag 
19 december van 19.30 tot 21.30 
uur in het gemeentehuis van Uit-
geest, Middelweg 28.

Burgemeester Mieke Baltus zal 
de avond openen. De uitvoering 
van het onderzoek en van de 

dialoogsessie met de inwoners 
is in handen van bureau Twijn-
stra Gudde. Graag tevoren aan-
melden per e-mail via communi-
catie@uitgeest.nl onder vermel-
ding van ‘Inwonersavond regio-
nale samenwerking’.
Het kansenonderzoek moet een 
beeld geven van de kansen en 
belemmeringen die bestaan om 
de bedrijfszekerheid, de doelma-
tigheid en de doeltreffendheid 
van het oppakken van lokale en 
regionale opgaven te vergroten, 
zonder de democratische legi-
timatie aan te tasten. Ook moet 
het onderzoek een beeld geven 
van de wijze waarop de conti-
nuïteit en stabiliteit van het lo-
kaal openbaar bestuur kunnen 
worden bevorderd om zo goed 
als mogelijk de belangen van 
de individuele gemeenten en 
de IJmond als geheel te kunnen 
dienen.

Team Guus Baltus derde 
op nationale wedstrijd

Uitgeest/Alkmaar - Dit week-
einde werden in het topsport-
centrum in Almere Poort de na-
tionale teamcup wedstrijden tur-
nen gehouden. Op zondag heb-
ben de 1e divisie, eredivisie ju-
nioren en eredivisie senioren ge-
streden om de nationale titels. 
Op zaterdag was het aan de ca-
tegorieën instap, pupil en jeugd/
junior I om op te treden in de 2e 
en 1e divisie. 

Saturna Alkmaar, waarvan het 
Uitgeestse turntalent Guus Bal-
tus lid is, heeft voor zaterdag 3 
teams afgevaardigd. Het team 
van Guus bestond verder uit 
Sem Teeken en Stef van Diepen. 
In een poule van 11 teams start-
ten zij op niveau 10 instap. He-
laas zijn er niet meer dan 3 in-
stap startgerechtigden bij Sa-

turna. In een teamwedstrijd kan 
met 5 deelnemers gestart wor-
den waarbij de scores van de 
beste 3 worden meegeteld. Won-
der boven wonder lukte het toch 
om als derde te eindigen bij de-
ze NK achter Hellaskids (2e) en 
SV Pax (1e). Het eerste team 
met Mees Knijnenberg, Ron-
in van Endhoven, Lennart Ob-
bink, Huub Vader en Marc Groot 
wist in de poule pupil niveau 8, 
met maar liefst 10 deelnemende 
teams, zich als eerste te plaat-
sen! Het laatste team met Cisco 
Wuis, Thom Bakker, Tim Bakker, 
Bart Laan en Bas Peters startte 
in niveau 7 jeugd/junior I. Van de 
14 deelnemende teams wisten zij 
zich als 7e te plaatsen. Een fan-
tastisch resultaat voor trainers 
Dennis en Rinke van Saturna 
Alkmaar!

Van links naar rechts Lennart Obbink, Marc Groot, Huub Vader, Ron-
in van Endhoven, Mees Knijnenberg, Stef van Diepen, Guus Baltus en 
Sem Teeken

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

SINT IS STAPEL OP SPECULAAS !!
En dat komt goed uit, want we bakken het elke dag vers…..

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Van 21 t/m 25 nov. a.s. staan wij op de Christmasfair in Haarzuilen, 
haal snel uw kortingskaarten in de winkel !!

www.bakkerijputter.nl

Weekaanbieding (do. t/m wo):

SPECULAAS PENCEES 
verrukkelijk van € 4,50 nu 3 stuks € 3,50 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

SPECULAASTAARTJE
smullen maar….  van € 6,95 voor € 5,95 !!
(gratis bij 2 volle spaarkaarten)

Middelweg 89 • Uitgeest
Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

Goudse kaaskoppen
4 voor  4,50
Biefstuk wokreepjes
100 gram  1,95
Paardenrookvlees
100 gram  1,80
Gebakken biefstuk
100 gram  2,70
Kip kerrie salade
100 gram  1,25
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Maak kennis met de 
Lake City Players

Uitgeest - In 1976 werd Basket-
ball Vereniging Lake City Play-
ers door een stel enthousiaste 
Uitgeesters opgericht omdat ze 
vonden dat in een steeds gro-
ter wordend Uitgeest meer ge-
basketbald moest worden. In-
middels bestaat de vereniging 
uit een redelijk stabiel ledenaan-
tal van rond de 80 waarvan on-
geveer 2/3 competitie speelt. In 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest aan de Zienlaan, wordt 
zo’n twee keer per week ge-
traind en de competitiedagen 
zijn meestal op zaterdag, soms 
op zondag.
Secretaris Martin Pabon en 
speelster/trainster Eva de Goe-
de vertellen enthousiast over de 
sfeer bij LCP, die ronduit goed te 
noemen is. 
Op dinsdagavond traint XU12 
wat staat voor mix tot en met 12 
jaar. Martin: “Het is de jongste 
aanwas en daar zijn we zuinig en 
trots op, want dit zijn de trainers 
of coaches van later.”
Eva: “Omdat we niet verschrikke-
lijk groot zijn, kennen we elkaar 
allemaal.
Betrokkenheid is voor onze club 
erg belangrijk. Deze kinderen zijn 
vorig jaar begonnen met compe-
titie spelen en verloren eerst al-
les. Nu snappen ze steeds meer 
en wordt er gewonnen, dat sti-
muleert enorm. Maar we leggen 
niet de nadruk op winnen, ple-
zier gaat boven alles.”
De jongsten worden getraind 
door vier spelers/trainers van 

Sportclub in het spo(r)tlicht

rond de 16 jaar die met groot en-
thousiasme de XU12-leden de 
beginselen van het basketball 
proberen bij te brengen.
Korte felle sprintjes, dribbelen, 
passen en schieten,  alles komt 
aan bod.
Wat Martin en Eva betreft mo-
gen deze 4  trainers Dylan, Dela-
no, Guido en Kevin best eens in 
de schijnwerpers staan. 
Eva: “Niemand wil dit alleen 
doen, er komt veel bij kijken. 
Buiten het trainen zelf moeten 
er reis- en trainingsschema’s ge-
maakt worden .
Wij willen de jongens niet teveel 
opleggen maar zijn meer ter on-
dersteuning en vragen regel-
matig hoe het gaat en waar ze 
eventueel tegenaan lopen.” De 
vier jonge trainers hebben alle-
maal een kleine groep onder hun 
hoede zodat iedereen voldoende 
aandacht krijgt.
Dylan de Winter (16 jaar) speelt 
al 8 jaar basketball en traint de 
kinderen nu voor het tweede 
jaar. Hij vindt het leuk om les te 
geven en dat komt goed uit. Zo 
kan hij ervaring opdoen want na 
de Academie voor Lichamelij-
ke Opvoeding wil hij gymleraar 
worden.
Dylan: “Het is zo leuk om ver-
betering te zien en dat ze in de 
wedstrijd de moves doen die je 
hen geleerd hebt. Ik moet alleen 
nog leren wat harder te praten 
want als het in de hal luidruchtig 
is, kom ik er niet goed bovenuit.”
Verhit van de training schuift 

Pien (10 jaar) aan tafel. Zij keek 
al bij voetbal en hockey maar 
vindt dit toch het leukst. Pien: 
“Mijn nicht zat al op basketball 
en ik houd van rennen, dat doe 
je veel bij deze sport, en we krij-
gen heel veel verschillende din-
gen te leren. Wat ik moeilijk 
vind? De lay ups zijn niet altijd 
makkelijk.” 
Als voorbeeld heeft Bas (11 jaar) 
zijn broer. Samen kijken ze vaak 
op de laptop naar NBA en dan 
natuurlijk naar de Lakers met 
Kobe Bryant. Hij vindt het he-
lemaal niet erg dat hij de enige 
in de klas is die naar basketball 
gaat want:” Ik ben waarschijnlijk 
de snelste van de klas.”
Van oudere leden wordt ver-
wacht dat ze naast het spelen 
ook de facetten schrijven en flui-
ten beheersen. Ouders die hun 
‘schrijverssteentje’ op deze ma-
nier willen bijdragen kunnen hun 
ei kwijt bij LCP.
In de kerstvakantie organiseert 
LCP op 24 december weer het 
Scholen Basketball toernooi  
voor de groepen 7 en 8 van de 
Uitgeester basisscholen.
De teams mogen zich inschrij-
ven en LCP maakt er een gezelli-
ge competitiedag van.
Een sportieve dag in een door 
eten beheerste vakantie en ook 
nog eens een leuke manier om 
kennis te maken met deze veel-
zijdige en dynamische sport.
Nieuwsgierig geworden? Kijk 
eens op www.lakecityplayers.nl. 
(Monique Teeling)

De hele groep XU12 met de 4 trainers van Lake City Players

Vrijdag grote veiling en 
loterij bij FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 23 november 
is er in de kantine van FC Uit-
geest een grote veiling. Maar-
liefst 150 kavels zijn ingebracht.  
Van een pond paling tot toe-
gangskaarten en arrangemen-
ten voor internationale en nati-
onale voetbalwedstrijden. Van 
rondleidingen en rondvluchten 
tot een volledig verzorgde bar-
becue voor 15 personen door de 

trainer van het eerste elftal. Ook 
is er een loterij, waarvoor de af-
gelopen weken in Uitgeest al 
veel loten zijn verkocht. Ook op 
de avond zelf kunt u nog loten 
kopen.
De opbrengsten van deze avond 
zijn bestemd voor een toiletge-
bouw voor de jeugd.
U vindt het sportpark van FC Uit-
geest op de Zienlaan 2.

Start bij voldoende deelname
Beginnerscursus EHBO, 
reanimatie en AED
Uitgeest - Bij voldoende aan-
meldingen start EHBO zo spoe-
dig mogelijk met een beginners-
cursus bestaande uit 13 lessen. 
In de cursus wordt aandacht be-
steed aan EHBO, leert u reani-
meren en de AED te gebruiken. 
Als u slaagt voor het examen 
krijgt u na afloop het officiële di-

ploma van het Rode Kruis.
Opgeven kan via EHBOUit-
geest@gmail.com of 0251-
310150. 
Er zijn al inschrijvingen binnen, 
maar nog niet voldoende om de 
cursus te starten. 
De lessen worden gegeven op 
maandagavond.

Uitgeest - Zaterdag stond voor 
meisjes A1 van Mixed Hockey 
Club Uitgeest de wedstrijd te-
gen Alliance op het programma. 
Om 13.15 begon in Heemstede 
in een dichte mist de wedstrijd. 
Van te voren was de opdracht 
duidelijk: geen duel aangaan en 
hoog baltempo. Uitgeest kwam 
knallend uit de startblokken en 
dit resulteerde dan ook in een 
vroege voorsprong; na 8 minu-
ten spelen stond het al 0-3! Na 
deze 3 doelpunten had Uitgeest 
nog steeds een groot veldover-
wicht maar werden de kansen 

niet verzilverd. Uiteindelijke was 
de stand bij rust 1-4. 
In de tweede helft groeide de 
frustratie bij Alliance en gingen 
zij ook steeds meer fysiek spe-
len. Gelukkig waren de meiden 
van Uitgeest zo slim om zich 
hierdoor niet te laten beïnvloe-
den en speelde zij de wedstrijd 
controlerend uit. De einduit-
slag was 2-8 voor Uitgeest. Vol-
gende week staat om 14.30 de 
thuiswedstrijd tegen Rood-Wit 
uit Aerdenhout op het program-
ma. MA1 hoopt op veel publiek 
tegen deze sterke tegenstander.

Bovenste rij van links naar rechts Jort Gaartman, Anouk Groen, San-
ne van Randeraat, Isabelle van Lieshout, Jennifer Buur, Anouk Schef-
fer, Manon de Jong en Lisanne Pronk. Onderste rij: Joella Struik, 
Gwen van Heijst, Eva Mark, Anne Jansen en Michelle Dekker. Op de 
foto ontbreekt Tamara Soek.

MHCU Meisjes A1 
wint opnieuw met 

grote cijfers
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Zaterdag 24 november pupillen:
Uitgeest D1-HSV D1 11:30
Vitesse 22 D1-Uitgeest D2 12:15
Castricum D2-Uitgeest D3 11:00
Uitgeest D4-Reiger Boys D6 10:15
Uitgeest D5-Meervogels 31 D4 11:45
Uitgeest D6-Meervogels 31 D3 13:15
SVW 27 D6-Uitgeest D7 10:15
Uitgeest E1-
 Hercules Zaandam sc E1 09:00
HSV E3-Uitgeest E2 10:30
Vitesse 22 E2-Uitgeest E3 11:00
Kolping Boys E6-Uitgeest E4 11:30
Uitgeest E5-Foresters de E6 09:00
Uitgeest E6-Kolping Boys E11 11:30
Meervogels 31 E5-Uitgeest E7 09:00
HSV E8-Uitgeest E8 10:30
Uitgeest E9-Kolping Boys E15 11:30
Uitgeest E10-HSV E11 10:15
KSV F1-Uitgeest F1 09:30
Uitgeest F2-Reiger Boys F1 09:00
Reiger Boys F11-Uitgeest F3 09:50
Uitgeest F4-Foresters de F6 10:15
Uitgeest F5-Reiger Boys F12 09:00
ADO ‘20 F3-Uitgeest F6 09:15
Kolping Boys F7-Uitgeest F7 09:00
Foresters de F10-Uitgeest F8 09:00
Foresters de F9-Uitgeest F9 09:00
Junioren:
Uitgeest B2-Foresters de B2 13:00
JVC B3-Uitgeest B3 14:30
Foresters de B5-Uitgeest B4 13:00

Uitgeest B5-Foresters de B4 14:45
KSV C2-Uitgeest C2 12:30
AFC 34 C3-Uitgeest C3 14:30
LSVV C3-Uitgeest C4 12:45
Uitgeest C5-KSV C4 13:00
Uitgeest C6-HSV C3 14:45
G-team:
Nieuw Sloten sv G1-Uitgeest G1 14:00
Argon G2-Uitgeest G2 10:15
Only Friends JG1G-Uitgeest JG1 10:00
Meisjes: 
Winkel MB1-Uitgeest MB1 14:00
GSV MC1-Uitgeest MC1 11:00
Uitgeest MC2-Limmen MC1 10:15
Assendelft MD1-Uitgeest MD1 11:00
Rijp (de) MD1-Uitgeest MD2 12:15
WSV 30 ME1-Uitgeest ME1 10:00

Zondag 25 november senioren: 
KSV 2-Uitgeest 3 11:30
Junioren:
ZAP A2-Uitgeest A2 11:00
SVW 27 A3-Uitgeest A3 12:00
Dames:
GSV VR1-Uitgeest VR1 13:00
Meisjes:
DTS MA1-Uitgeest MA1 13:45

FC Uitgeest verliest en 
komt in gevarenzone

Uitgeest - Nee, het was het al-
lemaal net niet met FC Uitgeest 
dit weekeinde, dat moesten ook 
de weer trouw meereizende sup-
porters, toegeven.  Het was dat 
keeper Mike Schröder de goe-
de vorm die hij de laatste weken 
toonde ook nu weer etaleerde 
want anders had de nederlaag 
wel eens groter kunnen uitvallen 
dan de uiteindelijk 3-1 die op het 
scorebord stond bij tegenstan-
der Purmersteijn. Een typisch ge-
val van “jammer” want in plaats 
van ruimer afstand te nemen van 
de onderste rijen maakt FC Uit-
geest daar vanaf nu deel van uit.
FC Uitgeest kon gelukkig weer 
beschikken over Sander van den 
Helder die vorige week ontbrak 
vanwege werkzaamheden. De 
gasten werden vanaf het eer-
ste fluitsignaal onder druk gezet 
door de gastheren die duidelijk 
van plan waren om een slag te 
slaan in de strijd om de onderste 

plaatsen. Toch was het juist FC 
Uitgeest dat het eerste doelpunt 
scoorde. Een goede loopactie in 
de 19e minuut van Remco van 
Boxtel die hem tot aan de ach-
terlijn bracht, bekroonde hij met 
een puike voorzet die vervolgens 
keurig afgerond werd door Son-
ny ten Hoope, 0-1. 
Mooie opsteker zou je zeggen 
maar niets van dat al. Purmer-
steijn bleef geloven in een goed 
resultaat en FCU kreeg steeds 
meer moeite om onder de druk 
vandaan te komen. Het leidde tot 
de onvermijdelijke gelijkmaker, 
al was daar een wat ongelukki-
ge actie van de arbiter van dienst 
voor nodig. Een stevige overtre-
ding op Sven de Wit in de 40e 
minuut werd tot groot ongenoe-
gen van alles wat FC Uitgeest 
was niet bestraft. Uit de aan-
val die daarop volgde werd ge-
scoord, 1-1
In de tweede helft trokken de 

groengelen dapper ten aanval 
en beperkte de ploeg uit Purme-
rend zich tot de counter maar die 
waren dan ook levensgevaarlijk. 
Gelukkig hield Mike Schroder 
FCU nog op de been maar ook 
hij moest in de 70e minuut ca-
pituleren, 2-1. Acht minuten la-
ter viel de beslissing toen Pur-
mersteijn ook nog eens de 3-1 
aantekende. In de resterende tijd 
deed FC Uitgeest nog wat het 
kon maar het geloof in een goed 
resultaat vandaag was al eerder 
in de wedstrijd verdampt. Het 
bleef bij 3-1. 
Het resultaat is dat de debutant 
in de eerste klasse de komende 
weken flink aan de bak moeten 
tegen Pancratius en de week er-
op vooral tegen AFC’34 uit Alk-
maar om de doelstelling van 
“handhaven” te realiseren. 
Werk aan de winkel dus voor de 
stevig balende trainer Jurg Bos-
man.

Twee tweede plaatsen 
voor turnsters Unitas
Uitgeest - Zaterdag werden 
de Regio clubteamwedstrijden 
turnen gehouden in de Turna-
ce Hall of Gymnastics te Am-
sterdam. Het was weer de eer-
ste wedstrijd van het seizoen en 
voor 2 van de 3 teams van Uni-
tas was het een geslaagde dag, 
want zowel het senior/junior als 
één jeugteam vielen in de prij-
zen. Beide teams zijn op een ver-

dienstelijke 2e plaats geëindigd.
Het jeugdteam dat tweede werd 
bestond uit Eva Schimmel, Lea 
van Diemen, Demi Hanssen en 
Rianne de Jonge (gast turnster 
van HLC), Elize Brinkman was 
helaas geblesseerd. Op brug en 
vloer werden er hoge scores be-
haald van 12.00 en 11.00 punten. 
Op sprong werd er ook goed ge-
presteerd, maar op balk werden 

Op het blok van links naar rechts: Rianne de Jonge, Eva Schimmel, De-
mi Hanssen, Elize Brinkman en Lea van Diemen. Staand van links naar 
rechts: Isabella Flierman, Josephine Gilissen, Laura Langendijk, Evelien 
Schouten en Adaja Plinck

nog de nodige foutjes gemaakt 
en dat kost je bij 1 val al gauw 
een heel punt.
Het tweede jeugdteam be-
stond voornamelijk uit pupil-
len 2-meisjes en die komen dan 
net te kort op het eerste team 
waar er al turnsters bij zitten die 
tweedejaars jeugd zijn. Dit twee-
de team bestond uit de volgen-
de turnsters: Janouk Scholten, 
Kim Schelvis, Annemarie den 
Boer, Merel Schouten en Cristel 
Brandt (gast turnster van HLC). 
Dit team is uiteindelijk vierde ge-
worden. Annemarie den Boer 
turnde op brug een 12.70 wat de 
hoogste score van de dag was, 
Kim Schelvis kreeg voor haar 
brugoefening een mooie 12.05. 
Janouk kreeg voor haar nieuwe 
vrije oefening een 11.30 en Me-
rel voor haar sprong over de pe-
gasus een 10.45.

Het Junior/Seniorteam heeft het 
geweldig gedaan, want voor Jo-
sephine Gillissen was het, na een 
jaar geen wedstrijden te hebben 
gedaan, weer haar eerste wed-
strijd. Ook voor Adaja Plinck 
was het haar eerste wedstrijd, 
want Adaja is zelfs een jaar ge-
stopt geweest en miste het tur-
nen toch wel. Evelien Schou-
ten turnde een prachtige nieu-
we vrije oefening. Het was heel 
jammer dat Isabella Flierman 
zich bij brug blesseerde en niet 
meer verder kon turnen. Laura 
Langendijk was weer de stabie-
le turnster van de ploeg en een 
zeer goede captain. 

Het is altijd prettig om met deze 
wedstrijd het seizoen te begin-
nen. Iedereen weet weer waar zij 
aan kan werken, want volgende 
week zijn alweer de eerste Ray-
onwedstrijden en deze wedstrij-
den worden gehouden in sport-
hal de Walvis in Beverwijk.

Prima week voor de 
Uitgeester tafeltennissers
Uitgeest - Het praktisch niet 
meer in te halen eerste Uitgees-
ter tafeltennisteam behaalde de-
ze week de grootst mogelijke 
overwinning. 
OranjeZwart 1 kwam op be-
zoek in de sportzaal van de Wis-
sel en dat is de Haarlemse he-
ren niet goed bevallen. Gezegd 
moet worden dat ze vochten 
voor wat ze waard waren, want 
tegen Henk Spoelstra en Patrick 
Schuddeboom hadden ze zo 
maar een puntje kunnen pakken. 
Niettemin gingen de Uitgeesters, 
met Victor Tchernov als meest 
overtuigende man, met de volle 
winst ervandoor.

De spelers van team 2 deden het 
ook zeer aardig, want van GT-
TC 2 snoepten zij zeven van de 

beschikbare tien punten af. De 
dubbel van Ruud en Henk Pel 
ging kansloos verloren, evenals 
twee enkelspellen van Ruud Pel 
en Roger Schuddeboom, maar 
daar bleef het dan ook bij. Henk 
Pel kon één partij maar net win-
nen in vijf games met 11-9 in de 
laatste game.

Uitgeest 3 had deze week weer 
eens ouderwets profijt van de 
ervaren speler Andre Hermans. 
Ging hij de laatste weken weinig 
succesvol naar huis, deze keer 
won hij twee enkelspellen en de 
dubbel met Marcel Couwenberg, 
die zelf ook nog een belangrijk 
individueel punt binnensleepte. 
Dennis Janssen, het is zo lang-
zamerhand traditie, won er weer 
twee.
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De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Vakan-
tiebeurs,  van woensdag 9 tot 
en met zondag 13 januari in 
Jaarbeurs Utrecht. Dat is voor 
de liefhebbers van de beurs een 
aardige opsteker, want een toe-
gangskaartje aan de kassa kost 
normaalgesproken 17,75 euro.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een 
foto van een van uw favo-
riete vakantiebestemmingen 
naar redactie@50pluswijzer.
nl.  Schrijf er een klein stukje 
(maximaal 200 woorden) bij 
over deze plek. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 

Lezersactie: gratis 
naar Vakantiebeurs

gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
Uw inzending moet uiterlijk 
maandag 10 december 12.00 
uur in onze mailbox zitten. In de 
50Pluswijzer van 19 december 
publiceren we de leukste inzen-
ding en staan de prijswinnaars 
genoemd, die tijdig hun entree-
bewijzen thuis gestuurd krijgen.
Op de Vakantiebeurs staan 
meer dan 1400 exposanten 
klaar met de ultieme vakantie-
tip. De bezoekers kunnen zich 
uitgebreid oriënteren op de 
meest uiteenlopende bestem-
mingen in ruim 150 landen. 

Kijk op www.vakantiebeurs.nl 
voor meer informatie.
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Hans en Gerda Voorting geven 
al elf jaar hulp aan Polen 

Sommige mensen leven meer 
voor een ander dan voor zich-
zelf. Het echtpaar Hans en Ger-
da Voorting uit Santpoort-Noord 
is daarvan een schoolvoorbeeld. 
Hans Voorting (69) was elektri-
cien en is bekend van zijn be-
drijf Voorting Sportprijzen. Hij is 
echter nog bekender door het 
Straatvoetbaltoernooi voor de 
jeugd tijdens Dorpsfeest Sant-
poort dat hij meer dan 30 jaar 
geleden opstartte. Zijn vrouw 
Gerda is hem altijd tot steun. Zij 
maakte bijvoorbeeld honderden 
oud-Hollandse kostuums voor 
de straatvoetballertjes tijdens het 
250-jarig jubileum van de Hard-
draverij in 2009. Samen zijn zij 
voor een klein prijsje in te huren 
als Kabouter Plop en Kwebbel. 
En Hans Voorting speelt ook heel 
graag voor kerstman. En dat 
doen zij dan het liefst op scholen 
of bij gehandicapten.
Maar cadeaus uitdelen doen 
Hans en Gerda ook veelvuldig in 
Polen. Via via kwam Hans elf jaar 
geleden in contact met een Pool-

se familie die wel wat hulp kon 
gebruiken. Sinds die tijd worden 
er kleding, schoenen en speel-
goed ingezameld om niet alleen 
die familie maar ook de rest van 
het dorp te helpen.
,,De eerste keer dat ik via de 
Roestige Pot, een hulporganisa-
tie, in een tehuis voor gehandi-
capte kinderen in Polen kwam, 
maakte diepe indruk op mij’’, 
vertelt Hans. ,,Overal was veel 
armoede. Op het platteland 
hebben de meeste mensen wel 
een volkstuin, waarvan ze kun-
nen eten, maar verder hebben 
ze heel weinig.’’ Hans raakte 
niet alleen geëmotioneerd maar 
sprong meteen in de ‘hulpstand’. 
Eerst via de Roestige Pot, later 
op eigen houtje. Naast het inza-
melen van tweedehands spullen 
zoekt Hans elk jaar naar ‘iets 
leuks voor de kinderen’. Dus fa-
briceert hij thuis in zijn schuurtje 
altijd wel weer een leuk spel. In-
middels zijn er zoveel spellen dat 
er jaarlijkse een soort speeldag 
op de dorpsweide van het dorpje 

in Polen wordt gehouden met 
Hans en Gerda. Iedereen komt 
dan kijken, de oudere man die 
een scootmobiel van Hans en 
Gerda kreeg en de moeder met 
haar elf maanden oude baby die 
ook proberen mee te doen. Hans 
en Gerda organiseren de dag en 
delen Hollands lekkers uit aan de 
kinderen en het publiek. 
,,Ik vraag niet gemakkelijk hulp’’, 
bekent Hans. ,,Maar ik heb laatst 
aan de DekaMarkt in Zeewijk 
IJmuiden wat spelmateriaal ge-
vraagd. En ik kreeg een hele 
doos badmintonsets waar de kin-
deren heel blij mee waren. Ik ben 
niet de enige die ontroerd raakt 
door de blijdschap waarmee dit 
soort dingen worden begroet. 
Toen Gerda en ik in oktober in 
Polen waren stond op de spel-
dag zelfs de burgemeester van 
het dorp te huilen, omdat bui-
tenlanders zoveel doen voor de 
mensen in dit dorp. Gerda en ik 
doen dit omdat wij ervan genie-
ten mensen blij te maken.’’  

Karin Dekkers

Tel. 0255-533900 

De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Vakan-
tiebeurs,  van woensdag 9 tot 
en met zondag 13 januari in 
Jaarbeurs Utrecht. Dat is voor 
de liefhebbers van de beurs een 
aardige opsteker, want een toe-
gangskaartje aan de kassa kost 
normaalgesproken 17,75 euro.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een 
foto van een van uw favo-
riete vakantiebestemmingen 
naar redactie@50pluswijzer.
nl.  Schrijf er een klein stukje 
(maximaal 200 woorden) bij 
over deze plek. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 

Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis Lezersactie: gratis 
naar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeursnaar Vakantiebeurs

gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
Uw inzending moet uiterlijk 
maandag 10 december 12.00 
uur in onze mailbox zitten. In de 
50Pluswijzer van 19 december 
publiceren we de leukste inzen-
ding en staan de prijswinnaars 
genoemd, die tijdig hun entree-
bewijzen thuis gestuurd krijgen.
Op de Vakantiebeurs staan 
meer dan 1400 exposanten 
klaar met de ultieme vakantie-
tip. De bezoekers kunnen zich 
uitgebreid oriënteren op de 
meest uiteenlopende bestem-
mingen in ruim 150 landen. 

Kijk op www.vakantiebeurs.nl 
voor meer informatie.

Hans en Gerda Voorting geven 
al elf jaar hulp aan Polen 

Sommige mensen leven meer 
voor een ander dan voor zich-
zelf. Het echtpaar Hans en Ger-
da Voorting uit Santpoort-Noord 
is daarvan een schoolvoorbeeld. 
Hans Voorting (69) was elektri-
cien en is bekend van zijn be-
drijf Voorting Sportprijzen. Hij is 
echter nog bekender door het 
Straatvoetbaltoernooi voor de 
jeugd tijdens Dorpsfeest Sant-
poort dat hij meer dan 30 jaar 
geleden opstartte. Zijn vrouw 
Gerda is hem altijd tot steun. Zij 
maakte bijvoorbeeld honderden 
oud-Hollandse kostuums voor 
de straatvoetballertjes tijdens het 
250-jarig jubileum van de Hard-
draverij in 2009. Samen zijn zij 
voor een klein prijsje in te huren 
als Kabouter Plop en Kwebbel. 
En Hans Voorting speelt ook heel 
graag voor kerstman. En dat 
doen zij dan het liefst op scholen 
of bij gehandicapten.
Maar cadeaus uitdelen doen 
Hans en Gerda ook veelvuldig in 
Polen. Via via kwam Hans elf jaar 
geleden in contact met een Pool-

se familie die wel wat hulp kon 
gebruiken. Sinds die tijd worden 
er kleding, schoenen en speel-
goed ingezameld om niet alleen 
die familie maar ook de rest van 
het dorp te helpen.
,,De eerste keer dat ik via de 
Roestige Pot, een hulporganisa-
tie, in een tehuis voor gehandi-
capte kinderen in Polen kwam, 
maakte diepe indruk op mij’’, 
vertelt Hans. ,,Overal was veel 
armoede. Op het platteland 
hebben de meeste mensen wel 
een volkstuin, waarvan ze kun-
nen eten, maar verder hebben 
ze heel weinig.’’ Hans raakte 
niet alleen geëmotioneerd maar 
sprong meteen in de ‘hulpstand’. 
Eerst via de Roestige Pot, later 
op eigen houtje. Naast het inza-
melen van tweedehands spullen 
zoekt Hans elk jaar naar ‘iets 
leuks voor de kinderen’. Dus fa-
briceert hij thuis in zijn schuurtje 
altijd wel weer een leuk spel. In-
middels zijn er zoveel spellen dat 
er jaarlijkse een soort speeldag 
op de dorpsweide van het dorpje 

in Polen wordt gehouden met 
Hans en Gerda. Iedereen komt 
dan kijken, de oudere man die 
een scootmobiel van Hans en 
Gerda kreeg en de moeder met 
haar elf maanden oude baby die 
ook proberen mee te doen. Hans 
en Gerda organiseren de dag en 
delen Hollands lekkers uit aan de 
kinderen en het publiek. 
,,Ik vraag niet gemakkelijk hulp’’, 
bekent Hans. ,,Maar ik heb laatst 
aan de DekaMarkt in Zeewijk 
IJmuiden wat spelmateriaal ge-
vraagd. En ik kreeg een hele 
doos badmintonsets waar de kin-
deren heel blij mee waren. Ik ben 
niet de enige die ontroerd raakt 
door de blijdschap waarmee dit 
soort dingen worden begroet. 
Toen Gerda en ik in oktober in 
Polen waren stond op de spel-
dag zelfs de burgemeester van 
het dorp te huilen, omdat bui-
tenlanders zoveel doen voor de 
mensen in dit dorp. Gerda en ik 
doen dit omdat wij ervan genie-
ten mensen blij te maken.’’  

Karin Dekkers

De 50+ Wijzer
die in deze editie

is opgenomen
kunt u lezen op

www.50pluswijzer.nl




