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Feest van herkenning 
Uitgeest - Alle Beatlesfans opgelet! In Bierencafé Thijs zorgt 
coverband the Fab5 in deels vernieuwde samenstelling op za-
terdag 29 november voor een sprankelend Beatlesfeest. 

Het wordt een ode aan The Fab 
Four met als motto ‘Come toge-
ther’. Het publiek wacht close 
harmony zangpartijen, meesle-
pende ballads, prachtige gitaar- 
en pianopartijen in de herkenba-
re Liverpoolsound van de zesti-
ger jaren. Met veel nieuw reper-
toire en twee nieuwe gezichten, 
Rob: toetsten, gitaar en zang en 
Ton: gitaar, mondharmonica  en 
zang. De eerste try-out van de 
hernieuwde band was op 8 okto-
ber in het Amsterdam Hilton, sui-
te 702, de sleep-in suite van John 
Lennon en Yoko Ono. De band 
bestaat verder uit Rob: gitaar,  
toetsen en zang,  Hans: gitaar 
en zang, Ton: leadgitaar, mond-
harmonica en zang, Roelof: bas-
gitaar en Jan: slagwerk en zang. 
Het feest begint om 22.00 uur, de 
toegang  is gratis.  

Bakkerij Putter maakt een 
reusachtige broodschoen!
Uitgeest - Dat Bakker Paul 
Bruggeling van Bakkerij Put-
ter een creatieve hand heeft, 
is wel duidelijk. Hij maakte na-
melijk een reusachtige schoen 
van brood, die tot in de klein-
ste details is uitgedacht en ver-
vaardigd. Een hele klus, waar hij 
ruim vijf uur aan heeft gewerkt, 
maar het resultaat mag er zijn. 

Dieven gepakt
Uitgeest -  De politie heeft vrij-
dag na een melding twee per-
sonen aangehouden, die er van 
worden verdacht in een bedrijf te 
hebben  ingebroken. 
Het gaat om twee jongens uit 
Krommenie van 17 en 18 jaar 
oud. Toen  de politie omstreeks 
2.30 uur op de Lagendijk ter 
plaatse kwam, ging het tweetal 
er op een brommer vandoor.
Zij konden worden gepakt en 
werden naar het politiebureau 
overgebracht. Daar bleek het 
tweetal enkele goederen, waar-
onder een beamer en een came-
ra, bij een bedrijf weggenomen 
te hebben. De jongens  wacht 
een proces-verbaal.

Getuigen van overval gezocht
Uitgeest - De politie onderzoekt 
een overval op een bewoonster 
van een woning aan de Burge-
meester van Roosmalenstraat. 
Vorige week dinsdag omstreeks 
13.20 uur bleek zij te zijn over-
vallen door twee mannen die de 
woning binnendrongen. De ver-
dachten, mogelijk van mediter-
raanse komaf, mishandelden de 
vrouw en verlieten na korte tijd 
met hun buit de woning. 
Het slachtoffer is voor behan-
deling naar een ziekenhuis ver-

voerd. Zij kon na behandeling 
naar huis. De vluchtroute en mo-
gelijke vervoermiddel van de ver-
dachten zijn niet bekend.
Door de politie is direct begon-
nen met een buurt- en technisch 
onderzoek. Dit onderzoek duurt 
nog voort.
Getuigen die iets hebben ge-
zien dat in verband kan worden 
gebracht met de overval, wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de recherche van dis-
trict IJmond via 0900-8844.

De broodschoen heeft een apart 
plekje gekregen in de bakkers-
winkel van Putter aan de Lange-
buurt in Uitgeest, waar men met 
eigen ogen dit smakelijke kunst-
werk kan bewonderen.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

CORSO CLASSIC
donderdag 20.00 uur

zondag 15.00 uur 
“Ascenseur Pour L’Echafaud”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag & maandag 20.00 uur
“Quantum of Solace”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Bride Flight”
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 14.00 & 18.45 uur 
zondag 12.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Madagascar 2”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 11.45 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en het Geheim

van het Grote Boek” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 15.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 
“Oorlogswinter”

Nienke wordt beroemd!
Concert Nina June in Paradiso
Castricum - Het gaat goed 
met de van oorsprong uit 
Castricum afkomstige zan-
geres Nina June ofwel Nienke 
Paardekoper. Zo heeft ze het 
voorprogramma verzorgd van 
Amerikaanse zangeres Beth 
Hart. Een tour gedaan langs 
circa dertig lokale en regio-
nale radiostations en speelt 
nu foyerconcerten na shows 
van onder andere Stef Bos 
en Jan Vayne. Op 20 decem-
ber staat een speciaal kerst-
concert op de agenda in Pa-
radiso.

Ze kreeg staande ovaties van de 
uitverkochte zalen. Ondertus-
sen is de Castricumse geslaagd 
aan de Tilburgse Rockacade-
mie. Em haar eerste album. ‘Lit-
tle Dreams’ bevat verhalen-
de liedjes die Nina’s voorliefde 
voor folk, jazz en singer-song-
writers verraden. Gesterkt door 
haar vijfkoppige band, bestaan-

‘Pareltje uit de IJmond’
Cd uit jaren ‘60 populair cadeau
Castricum - De verzamel-cd 
van twee Castricumse bands 
uit de jaren ‘60 verkoopt 
goed. Meest gedraaid wor-
den ‘The man on the cloud’ 
van The Frogs Ltd. en ‘Zang-
les’ van Flashpoint 6”, vertelt 
Jan van der Schaaf. 

“Abel de Lange van RTVNH 
noemde de verzamel-cd een ‘pa-
reltje uit de IJmond’, niet alleen 
vanwege de originele opnames, 
maar zeker ook door het infor-
matieboekje en de vormgeving.”
Tijdens de open dag van Werk-
groep Oud-Castricum werd veel 
aandacht besteed aan de ge-
schiedenis van de popmuziek in 
Castricum. Want in het nieuwe 
jaarboek van Oud-Castricum is 
er een interessant artikel aan dit 
onderwerp gewijd. Er waren dia’s 

te zien en de plakboeken van de 
gebroeders Van der Schaaf wer-
den gretig bekeken. Gerard (Da-
ve) van der Schaaf maakte deel 
uit van The Frogs Ltd en Jan van 
der Schaaf van Flashpoint 6. Zij 
waren aanwezig om het een en 
ander toe te lichten. Jan: “De 
verzamel-cd doet het goed als 
sinterklaascadeau, al dan niet in 
combinatie met het jaarboek van 
de Werkgroep Oud-Castricum.” 
Op de eerste zondag in decem-
ber en januari is de tentoonstel-
ling in de Duynkant ook nog te 
zien. 

Liefhebbers van de cd en/of het 
jaarboek kunnen daarnaast te-
recht bij de boekhandels Laan, 
Scholte, en The Readshop. En 
ook bij Breekgoed Bakkum en 
Electronica De Graaf. 

Oorlogswinter; goed en 
kwaad liggen dicht bijeen
Oorlogswinter, geregisseerd 
door Martin Koolhoven, is geba-
seerd op het gelijknamige boek 
van oud-politicus Jan Terlouw. 
Het is de ijskoude winter van 
1944-1945. De Tweede Wereld-
oorlog is nog in volle gang. In 
een dorpje in de buurt van Zwol-
le woont de veertienjarige Mi-
chiel, die niet kan wachten tot hij 
iets kan betekenen in het verzet. 
Dit tot ergernis van zijn vader, 
die als burgemeester vooral be-
zig is om escalaties in het dorp 

te voorkomen. Zijn buurjongen 
Dirk, die meedoet aan een over-
val op het munitiedepot, neemt 
Michiel eindelijk serieus. Wan-
neer de overval wordt verraden, 
moet Michiel uitgaan van zijn ei-
gen kracht. 
Hij leert al snel dat goed en 
kwaad dicht bij elkaar liggen. 
Dat oorlog misschien spannend 
lijkt, maar vooral ook gruwelijk 
is. Die laatste oorlogsmaanden 
zal hij zijn hele leven met zich 
meedragen. 

Ascenseur Pour L’Echafaud
In Corso Classic Florence (Jean-
ne Moreau) die de sensuele 
maîtresse is van de gedesillusi-
oneerde oorlogsveteraan Julien. 
Julien werkt in het bedrijf van de 
echtgenoot van Florence, een in-
dustrieel van middelbare leef-
tijd. Samen beramen Florence en 
Julien de perfecte moord op de 
echtgenoot van Florence. Tijdens 
de moord raakt Julien in de pro-
blemen. Hij komt met de lift vast 
te zitten tussen twee verdiepin-
gen, terwijl de politie het lichaam 
al bijna gevonden heeft. Om de 

zaken nog ingewikkelder te ma-
ken, wordt Juliens pistool gesto-
len waarmee twee mensen ver-
moord worden. 
Deze intelligent geconstrueerde 
thriller uit 1957 was het speel-
filmdebuut van de Franse cine-
ast Louis Malle. Het is tevens de 
film waarmee Jeanne Moreau als 
filmactrice bekendheid verwierf. 
Trompettist Miles Davis was ver-
antwoordelijk voor de geïmpro-
viseerde jazzmuziek en leverde 
hiermee een succesvolle sound-
track af.

de uit bas, drums/percussie, pi-
ano, gitaar, viool en backingvo-
cals, neemt de zangeres haar 
publiek in Paradiso mee op een 
muzikale reis. Het concert, waar-
aan ook enkele bijzondere gas-
ten meewerken, begint om 21.30 
uur in de kleine zaal. 
Nienke was net 18 toen zij Cas-
tricum verliet en naar Tilburg 
verhuisde, waar ze nog steeds 
woont. Zij was leerling op de Ju-
liana van Stolberg en stapte  later 
over naar de Montessori. Daarna 
volgde het Jac P Thijsse College. 
“Hoewel ik in de  eerste klas wel 
al op Jeugdtheater Heiloo zat, 
had ik geen idee dat ik kon zin-
gen. Mijn ouders maken name-
lijk beiden geen muziek. Ik zat in 
de  muziekklas van Michiel Ubas 
en er werd op een gegeven mo-
ment een  muziekavond georga-
niseerd. Ik mocht ‘Like the way I 
do’ van Melissa  Etheridge zin-
gen en voelde me echt een ster! 
Toen wist ik wel dat dat het was  
voor mij. Vervolgens vroeg Dan-
ny Bakkum mij in zijn band en 
begon ik met optreden. Met Die-
neke Smit schreef ik in 6 VWO 
een musical als profielwerk-
stuk, begeleid door Leontien van 
Leeuwen. Dat was heel gaaf, om  
daarmee te kunnen afstuderen.” 
Toen Nienke hoorde dat er een 

school was waar Krezip vandaan 
kwam sprak haar dat enorm tot 
de verbeelding. “Ik ging  naar 
een open dag met mijn ou-
ders en wist meteen dat dit mijn 
school was. Ik moest en zou naar 
de Rockacademie. Slechts 5% 
werd aangenomen, dus de  au-
ditie was erg spannend. Ik weet 
nog dat de bassist van Ilse De-
lange in mijn jury zat. En ik was 
superfan van Ilse! Na afloop liep 
ik door de gang en kwam hem 
tegen. Hij mocht natuurlijk nog 
niks zeggen, maar hij  gaf me 
een glimlach en een knikje en 
zei: “Goed gedaan hoor”. Toen 
wist ik genoeg!”
  
Nienke komt nog regelmatig in 
Castricum. “In Tilburg heb ik na-
tuurlijk het een en ander opge-
bouwd. Maar wat ik hier mis is 
mijn familie en het strand! Als 
het zomer wordt in Tilburg vraag 
ik mij af wat ze hier doen met  
mooi weer. Ook in de winter is 

het zo fijn om even uit te waai-
en. Misschien dat ik ooit nog wel 
terugkom in Castricum; het voelt 
echt als mijn thuis. Sinds kort 
is er een meisje uit Castricum, 
Anouk van Weenen, begonnen 
met het maken van een docu-
mentaire over mij. Zij studeert 
filmwetenschappen in Amster-
dam en ik ken haar van vroeger. 
Ook spreek ik Danny Bakkum 
nog wel eens. Zijn broertje Jim 
en ik zitten inmiddels bij hetzelf-
de management. Leuk hoe som-
mige wegen elkaar weer kruisen. 
Veel van mijn vrienden wonen nu 
in Amsterdam, dus daar ben  ik 
ook regelmatig te vinden. Daar-
om vind ik het ook zo leuk om 
nu in Paradiso op te treden. Zo 
kunnen mensen uit de buurt van 
Castricum  mij eindelijk ook een 
keertje zien optreden.”
“Wat ik heel leuk vind, is dat ik 
nog regelmatig mailtjes krijg van  
Leontien van Leeuwen en Mi-
chiel Ubas. Dat ze zo trots op 
me zijn! Daar kan  ik zo blij van 
worden. Die mensen zijn in mijn 
ontwikkeling heel belangrijk ge-
weest, die vergeet ik nooit meer. 
Als je dan ineens een bericht 
krijgt dat ze je cd in huis hebben 
en er door geraakt zijn, nou  dan 
maakt mijn hart wel even een 
sprongetje hoor!”
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 29 november 18.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. heren-
koor. Voorganger pastor Szymon 
Olgrzymek. 
Zo. 30 november 9.30 uur: Ge-
zinsviering m.m.v. De Sterretjes. 
Voorganger pastor G. Huisman. 
Eerste zondag van de advent. 
Solidaridad.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 29 november 19.00 uur: 
Woord- en communiedienst 
m.m.v. dameskoor Bethlehem. 
Volwassen liturgie. Voorganger 
pastor G. Huisman.
Zo. 30 november 11.00 uur: 
Woord- en communiedienst met 
samenzang. Voorganger pastor 
G. Huisman.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 30 november Dorpskerk 
9.00 uur: Ds. D. van Arkel. Och-
tendgebed.
10.00 uur: Ds. D. van Arkel. Eer-
ste advent. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5 m/ether 105 m). Li-
turgie beschikbaar via www.pg-
castricum.nl.
Maranathakerk: gesloten.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 30 november 10.00 uur: Hans 

Luttik uit Haarlem. Ontmoetings-
centrum Geesterhage. Tijdens de 
dienst is er kinderopvang: crèche 
voor babies en peuters. Verschil-
lende kinderdiensten voor alle 
groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 30 november 10.00 uur: Geen 
dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 30 november 10.00 uur: Ds. 
Poldervaart KND. Koffie na de 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 29 november 19.00 uur: Me-
ditatieve viering met liturgisch 
koor. Voorganger pastor J. Ol-
ling.
Zo. 30 november 10.00 uur: Eu-
charistieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor H. Hel-
sloot.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 29 november 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 30 november 10.00 uur: Fa-
milieviering met kinderkoor. 
Voorganger pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 28 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem 
met koffiedrinken.
Za. 29 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang.
Zo. 30 november 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
heren.
Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

INFO
R

MATI EF

Sfeervol kerstconcert 
in de Maranathakerk
Castricum - Vrijdag 19 decem-
ber vindt een kerstconcert plaats 
in de Maranathakerk te Castri-
cum. De organisatie is in handen 
van het Castricumse koor Vocal 
Choice met dirigent Cees Brug-
man. Medewerking wordt ver-
leend door het Wereldkoor Cas-
cantar, geleid door Hetty Kien-
huis en het koor sWing uit Heiloo 
onder leiding van Imme Wassink. 
Verder verlenen de pianisten Jan 
Boogers en Kees Borst hun me-

dewerking. Op korte termijn zul-
len uitvoerige bijzonderheden via 
de pers worden vermeld. 
Het is een gevarieerd concert 
met internationale kerstmuziek. 
Ook zullen de koren gezamen-
lijk optreden.
De aanvang is 20.15 uur en kaar-
ten kunnen nu al worden gere-
serveerd via tel. 0251-656060.
Toegangsprijs 7.50 euro, inclusief 
consumptie en voor kinderen tot  
twaalf jaar 3,00 euro.

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:
Vissersstraat 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.

Vrijwilligerswerk bij 
het lokale Rode Kruis
Castricum - Na jaren zich met 
veel plezier te hebben ingezet wil 
de huidige coördinatrice Hennie 
Spruit haar werk overdragen. Er 
is voor gekozen om de taken te 
verdelen over twee coördina-
toren. in de verzorgingshuizen 
worden wekelijks bijeenkomsten 
georganiseerd om de bewoners 
wat afwisseling te bezorgen. 
Voor de mensen die nog zelfstan-
dig wonen, wordt dit in het eigen 
Rode Kruisgebouw gedaan. Voor 
een nieuwe coördinator, die de-
ze vrijwilligers kan ondersteu-
nen bieden zij een plezierige on-
derlinge samenwerking en een 
in vele opzichten goede onder-
steuning. Daarnaast kunnen de 
vrijwilligers, die aangepaste va-
kanties en zondagmiddagacti-
viteiten verzorgen, een beroep 
op hem of haar doen. Men kan 
er ook voor kiezen coördinator 
te worden voor de Telefooncir-
kel in Castricum en Limmen, be-

doeld voor alleenstaande men-
sen. Ook kunnen mantelzorgers 
in de gemeente bij hem of haar 
ondersteuning vragen. Hij of zij 
zal tevens contacten onderhou-
den met het districtsbureau van 
het Rode Kruis en andere regi-
onale instanties en deelnemen 
aan overleg met plaatselijke or-
ganisaties. 

Wie graag een steentje bij wil 
dragen aan het welslagen van 
het werk van  het Rode Kruis in 
Castricum, Akersloot, Limmen, 
kan meer informatie krijgen bij 
de Vrijwilligers Centrale Castri-
cum. Zij zijn gevestigd in Ont-
moetingscentrum Geesterha-
ge, Geesterduinweg 5, Castri-
cum, en bereikbaar op telefoon-
nummer 0251– 656562 of per e-
mail op vcc@welzijncastricum.nl. 
Men kan ook een kijkje nemen 
op de website www.welzijncas-
tricum.nl
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Korfbal voor scholieren
Uitgeest - Trainers van korfbal-
vereniging Stormvogels hebben 
afgelopen week op school aan 
de groepen 3 en 4 van alle ba-
sisscholen in Uitgeest een korf-
balgymles gegeven. Doel van 
de training was om de korfbal-
sport meer bekendheid te geven 
en bij de kinderen te promoten. 
Zo’n 420 kinderen hebben geoe-
fend met gooien en vangen, snel 
zijn en slim samenwerken en na-
tuurlijk ook met doelpunten sco-
ren. Aan het eind van de gymles 
kregen de kinderen een uitnodi-
ging mee voor de korfbal instuif 
op zaterdag 29 november. Dan 
strijden de scholen tegen elkaar 
om de beker.
De aanvraag om een gymles te 
mogen geven, werd door alle 
scholen enthousiast ontvangen. 
Vorige week is de vereniging de 
gymlokalen langs geweest en 
hebben ze in totaal negentien 
lessen gegeven. Hoe moeilijk is 
het om een bal van een pion af 
te gooien, of om de bal door de 
korf te krijgen? 
Na aanwijzingen van de trainers 
hebben de kinderen goed geoe-

fend en daarna tegen elkaar ge-
streden om de punten. Dat ging 
nog niet in een echte korfbal-
wedstrijd, maar allemaal in spel-
vorm. Zo werden er twee partijen 
gemaakt die mochten scoren op 
de korf. Als dat lukte, dan mocht 
die partij een munt in het vier op 
een rij spel doen. Het ging er fa-
natiek aan toe, de kinderen wil-
den absoluut winnen van hun 
klasgenootjes en de trainers 
hebben de groepen flink aange-
moedigd. De gymlessen waren 
een succes, zowel de leerlingen 
als de trainers van Stormvogels 
vonden het erg leuk.  
Tijdens de gymles werden de 
kinderen uitgenodigd om aan de 
korfbal instuif mee te doen op 
zaterdag 29 november van 11.00 
tot 12.30 uur in sporthal De Zien. 
Dan strijden de leerlingen niet 
tegen elkaar, maar tegen de an-
dere scholen van Uitgeest. De 
instuif zal, net als de gymles, be-
staan uit spelletjes waarin korf-
balvaardigheden (zoals gooi-
en, vangen, scoren en slim sa-
menspelen) centraal staan. Voor 
elk spelletje zijn punten te win-

nen. Stormvogels heeft een be-
ker laten maken voor de school 
die uiteindelijk de meeste pun-
ten heeft en de instuif wint. 
Tijdens de instuif is een informa-
tiestand aanwezig waarbij ou-
ders en andere belangstellenden 
alle informatie kunnen krijgen 
over het korfbalspel en de ver-
eniging Stormvogels. Kinderen 
die belangstelling hebben voor 
de korfbalsport, kunnen vrijblij-
vend een aantal keren meetrai-
nen. 
Korfbalvereniging Stormvogels 
heeft drie jeugdteams. In elk van 
deze teams is ruimte voor nieu-
we leden. Bij het kiezen van een 
sport wordt door kinderen en 
ouders in eerste instantie niet 
aan korfbal gedacht. Daarom is 
de vereniging het initiatief ge-
start tot deze ledenwerving. 
Stormvogels is een toegankelijke 
vereniging met veel enthousias-
te leden. Naast de reguliere trai-
ningen en wedstrijden worden er 
veel activiteiten georganiseerd. 
Stormvogels is dus niet alleen in 
sportief opzicht een actieve club, 
maar ook in sociaal opzicht. 

Ouderwets sjoelen 
bij ‘De Sjoelschijf’
Heemskerk - Sjoelen wordt 
door velen nog steeds als een 
ouderwets huiskamerspel gezien 
en dat is het ook. Maar de leden 
van de sjoelvereniging weten dat 
het een sport is en niet zomaar 
een sport. De vereniging bestaat 
al dertig jaar en al dertig jaar is 
het een sport voor de spelers. 
Er wordt uithoudingsvermogen, 
doorzettingsvermogen, concen-
tratie en lichaamsbeheersing ge-
vraagd om goed te kunnen sco-
ren en hierbij maakt de leeftijd 
niets uit.
Elke woensdagavond kan men bij 
de vereniging sjoelen. Er worden 
competities gespeeld en voor 
wie het wil kunnen deze avon-
den een training zijn voor meer 
competitie. Een keer per maand 
op een vrijdagavond strijden 
clubs tegen elkaar in de inter-
clubwedstrijden. In het seizoen 
2007/2008 waren er zes teams 
van ‘De Sjoelschijf’ aanwezig 
en alle teams vielen in de prij-
zen. Gemiddeld eerste en twee-
de plaats, alleen team 4 stond op 
de derde plaats. 
De sjoelvereniging is aangeslo-
ten bij de bond, de A.N.S., waar-
door er nationale wedstrijden 
gespeeld kunnen worden. Bij die 
nationale wedstrijden bestaat 
een team uit vier personen. Er 

zijn eerst twee selectiedagen per 
regio en de eerste twee plaatsen 
gaan door naar de NK-wedstrij-
den. Afgelopen seizoen heeft een 
team van ‘De Sjoelschijf’ zich ge-
plaatst. Daarnaast zijn er ook de 
individuele wedstrijden per re-
gio. Er zijn daar eerst drie selec-
tiedagen. 
Voor het afgelopen seizoen had-
den zich acht personen geplaatst 
voor de NK. Tijdens de NK is er 
ook een open toernooi en daar 
haalden Danny de Graaf en Di-
na Peperkamp ook een beker 
binnen.
Dan is er ook nog het marathon-
sjoelen, waarbij gesjoeld wordt 
van 20.00 tot 8.00 uur. De op-
brengst was voor een goed doel, 
een groot succes en voor herha-
ling vatbaar.
Zaterdag 29 november gaan er 
drie teams naar de NK-teams in 
Voorthuizen.
Wie een keer wil meespelen bij 
‘De Sjoelschijf’ kan op woens-
dagavond, de wekelijkse speel-
avond, om 19.45 uur komen. Er 
wordt gesjoeld in de kantine 
van Odin 59 aan de Hoflaan 1 in 
Heemskerk. 
Voor meer informatie kan men 
bellen met Ruud van Kalmthout, 
tel. 06-23993016 of Sonja Pick, 
tel. 0251-707136.

Vluchtelingenwerk en buurtbeheer

Interculturele kookclub
Heemskerk - Vluchtelingen-
werk Noord-West Holland is in 
samenwerking met het project-
team van Acker tot Burcht in no-
vember een kookproject gestart 
voor vluchtelingvrouwen en Ne-
derlandse vrouwen grotendeels 
woonachtig in bovengenoem-
de wijk. Op de eerste van de 7 
bijeenkomsten waren 18 deel-
neemsters aanwezig waarvan 
de helft met een achtergrond 
als vluchteling. Samen koken is 
een mooie manier om contact te 
hebben met elkaar.
Er werd samen tafel gedekt, sa-
men het recept besproken, voor-
bereidingen gedaan en samen 
gegeten. Alles ging zo spontaan, 
het met elkaar kennismaken, het 
praten ondanks de soms aan-
wezige taalbarrière, het koken, 

eten en opruimen. Er ontstond 
een gezellige en ongedwongen 
sfeer. Er werd veel gelachen. Bij 
het drinken van een kopje kof-
fie of thee werd besproken hoe 
men het samen doen had be-
leefd. Men was enthousiast. 
Opgemerkt werd dat de vluchte-
lingvrouwen weinig vragen had-
den gesteld aan de Nederland-
se vrouwen. Hun antwoord was; 
wacht maar, dat komt de volgen-
de keer. 
Voor de bijeenkomst in december 
zorgen een vluchtelingvrouw en 
een Nederlandse vrouw in over-
leg met elkaar voor recept en in-
grediënten. Met de enthousiaste 
begeleiding van de kok wordt er 
dan weer met zijn allen gekookt 
en met elkaar gepraat over het 
thema: het gevoel van thuis.

Vernieling 
na ruzie  
Heemskerk - De politie kreeg 
vorige week woensdag om-
streeks 22.30 uur een melding 
dat er op de Ruysdaelstraat een 
bushokje werd vernield. Het zou 
gaan om een ongeveer 25-jari-
ge man die in het zwart gekleed 
was. De politie kon een man aan-
houden die aan het signalement 
voldeed. Hij bekende het bus-
hokje te hebben vernield. Aan-
leiding was een woordenwisse-
ling met zijn vriendin. Een pro-
ces-verbaal was zijn deel. 

‘Patatje lift’ 
Heemskerk - Vrijdag zaten twee 
personen vast in de lift aan het 
Weverskwartier. Ze kwamen net 
van de snackbar en hebben hun 
patatje toen maar zittend op 
de grond en hangend tussen 
twee verdiepingen, opgegeten. 
De brandweer heeft hen na de 
maaltijd bevrijd.  

Kinderdisco
Heemskerk - Zaterdag 29 no-
vember is er een kinderdisco van 
ert Welschap-Welzijn. Het vindt 
plaats in buurthuis Het Spectrum 
met als thema Pieten-disco. 

Judoka’s winnen
Heemskerk - De broers Jan en 
Frank de Wit en Bas Rosenmul-
ler, allen uit Heemskerk, hebben 
samen met hun teamgenoten 
de felbegeerde overwinning ge-
pakt bij het Nederlands kampi-
oenschap teams onder de 17 jaar 
in Enschede. De judoka’s trainen 
bij Rietdijk Sport in Velserbroek. 

Tijdens de disco wordt de beste 
of actiefste danser beloond met 
een beker. Van 19.00 tot 21.00 
uur zijn kinderen van 8 tot en 
met 12 jaar welkom. Het Spec-
trum is te vinden aan het Lau-
raplein 1 in Heemskerk.
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Qlift sponsort nieuwe 
Regenboog nummer 82
Uitgeest - Tijdens de feestelij-
ke doop in het Instructiecentrum 
van Forbo Eurocol te Wormer-
veer, heeft Qlift, het jonge liften-
bedrijf uit Uitgeest, een set zei-
len ter beschikking gesteld voor 
de nieuwe Regenboog nummer 
82. 
De ‘Koningin van het water’, zo-
als Regenbogen ook wel wor-
den genoemd, is de oudste Ne-
derlandse eenheidsklasse waar-
in zeer fanatiek gezeild wordt.

Al in 1989 besloot eigenaar Ron 
Zwart deze voormalige kampi-
oensboot uit de vaart te halen 
voor renovatie of nieuwbouw. In 
begin 2007 is opdracht aan Vi-
al jachtbouw te Rotterdam ge-
geven voor de complete nieuw-
bouw van de romp. Het tuigen 
vond deze zomer in eigen be-
heer plaats.
Hoewel de nodige proefvaar-
ten inmiddels al hebben plaats-

gevonden, was zaterdag de of-
ficiële doop onder toeziend oog 
van familie en belangstellenden 
een feit. 

Pauline Zwart liet naar goed ge-
bruik de champagne vloeien en 
wenste het schip en haar be-
manning een behouden vaart. 
Qlift zorgde voor de kers op de 
taart met de sponsoring van zeil-
kleding en een complete set 
nieuwe zeilen. De directie van 
Qlift wordt gevormd door twee 
fanatieke zeilers, het lag voor de 
hand dat zij hun onderneming 
graag aan deze bijzondere boot 
wilden verbinden. 
De klasse ondergaat de komen-
de tijd een forse vernieuwing. Er 
zijn inmiddels twaalf nieuwe re-
genbogen in aanbouw, waarvoor 
de Regenboog 82 model gestaan 
heeft. Van deze serie is de Re-
genboog 82 de enige in Noord-
Holland.

Ralph Couwenberg overhandigt namens Qlift de cheque voor de zei-
len aan eigenaar Ron Zwart.

Rietbranden bij Zwaansmeer

Uitgeest - In de periode novem-
ber tot en met half maart zal het 
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer riet laten maai-
en en verbranden aan de oe-
vers van het Uitgeestermeer na-
bij recreatieterrein Zwaansmeer 
te Uitgeest. 
Bij het maaien van het riet wor-
den ook alle planten en zaailin-
gen van bomen meegemaaid, 
zodat geen bos of grasland 
ontstaat en daardoor het riet-
land blijft behouden door het 
snel groeiende riet. Het maaisel 
wordt op hopen neergezet en na 
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oh, kom er eens kijken.....!!
Uw Ambachtelijke Bakkerij Putter heeft ook dit jaar een 
winkel vol lekkers voor het heerlijk avondje....
* Chocoladeletters, handgemaakt van A tot Z * Taai-Taai-hartjes
* moppen- én poppen * roomboter Banketletters- en staven
* speculaaspoppen- en sprits; * Pepernoten * Zwarte Pieten Taartje 
* sinterklaasslof * st. nicolaas Feesttaarten; * marsepein;
* Pepernotenbroodjes- en vlaaitjes;
* oud-hollandse Tulband; * strooigoed;
* Borstplaat; * Bonbons; en hééél veel
* Chocolade kikkers en muizen......

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

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

afloop van de maaiwerkzaamhe-
den verbrand. 
Tijdens het verbranden van het 
riet wordt rekening gehouden 
met de windrichting om over-
last voor omwonenden te voor-
komen.
Het recreatieschap laat jaarlijks 
maar een gedeelte van de riet-
kragen maaien, zodat er vari-
atie in riet is en een vitale riet-
kraag blijft behouden, die naast 
het vervullen van een belangrij-
ke taak als oeverbescherming 
tevens een geschikt leefgebied 
is voor een grote groep dieren 
en planten. Het oude riet is voor 
andere soorten dieren zoals de 
kleine karekiet en rietgors ge-
schikt als het jonge riet. 

Voor meer informatie over de 
maaiwerkzaamheden kan men 
contact opnemen met de heer 
Post van het Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer, te-
lefoonnummer 0251-311410.

Uitgeester weekend 
in live café de Balken
Uitgeest - Dit weekend staat in 
live café de Balken in het teken 
van Uitgeester muziek. Zaterdag 
29 november trapt men af met de 
Uitgeester band ‘Raydean’. Deze 
band bestaat nu een paar jaar en 
treedt regelmatig op in de regio. 
Onder leiding van twee zange-
ressen spelen ze een zeer breed 
repertoire van huidige hits tot 

dance classics tot top 100 aller-
tijden. Een van de zangeressen 
is Vanessa en zij geen onbeken-
de in Uitgeest en voor de Balken. 
Deze zaterdag mag zij met haar 
band de spits afbijten tijdens het 
Uitgeester weekend.  
Zondag  30 november komen 
The Santa Babes naar Uitgeest. 
Deze avond staat dan al in het 

teken van de kerst. The Santa 
Babes bestaat uit drie zangeres-
sen waaronder de uit Uitgeest 
afkomstige Nienke van de Berg. 
Ze zingen allemaal swingende 
kerstnummers zoals: All I want 
for Christmas is you, Santa baby 
en Last Christmas. 
De Balken ziet er traditiegetrouw 
als een skihut uit en bij bin-
nenkomst krijgt het bezoek een 
glaasje Glühwein en de sneeuw-
machine staat al aan. De entree 
is gratis.

Streetdance, workshop en 
klaverjassen bij Kindervreugd
Uitgeest - Sabine de Graaff en 
Tessa de Goede geven op za-
terdag 29 november streetdan-
celessen bij speeltuinvereni-
ging ‘Kindervreugd’ Uitgeest. Ie-
dereen tussen de acht en twaalf 
jaar die het leuk lijkt om te leren 
streetdancen is welkom tussen 
10.00 en 11.00 uur in het club-

gebouw van de speeltuin aan de 
Middelweg 108-110 in Uitgeest. 
Zaterdag 29 november gaat men 
in de workshop een schilderijtje 
scrapbooken. 
Wie zelf een foto, plaatjes of 
kaarten heeft kan deze meene-
men. De workshop is bedoeld 
voor jongeren tussen de acht en 

twaalf jaar. Deelnamekosten be-
dragen 2,00 euro. De workshop 
begint om 14.00 uur en duurt tot 
ongeveer 16.00 uur. 
Ook deze maand kan er worden 
geklaverjast in het clubgebouw 
van speeltuinvereniging ‘Kinder-
vreugd’ Uitgeest. Op 1 december 
om 20.00 uur staat voor een ie-
der die zin heeft om een kaartje 
te leggen de koffie klaar. Er zijn 
deze avond prijzen te winnen.
Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl.

Musicalkoor zoekt pianist(e)
Uitgeest - Musicalkoor Time-
Square is op zoek naar een ama-
teur-pianist(e) die goed van blad 
kan lezen en die de groep tijdens 
de wekelijkse repetities wil be-
geleiden. Ervaring als repetitor is 
niet per se nodig. Het gaat er om 
dat de dirigent muzikaal wordt 

geassisteerd bij het instuderen 
van de verschillende koorpartij-
en. Vaak is het eerst een kwestie 
van langzaam voorspelen en veel 
herhalen. En na enige tijd de be-
geleiding van het complete stuk 
in het juiste tempo. Maar uitslui-
tend tijdens de repetities en dus 

niet bij optredens. Ook senioren 
worden gevraagd te reageren. 
Time-Square repeteert op de 
maandagavond in De Zwaan Uit-
geest van 20.30 tot 22.00 uur, be-
halve in de schoolvakanties.
Inlichtingen tel. 0251-315189/ 
314306. Wie belangstelling heeft 
kan ook gewoon op een maan-
dagavond binnenlopen. 
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Geheimzinnige kist gevonden 
op oude Johannesschoolterrein!
Akersloot - Een aantal weken 
geleden heeft Grondwerkbe-
drijf Karelse BV met een speciaal 

voertuig op rupsbanden metin-
gen verricht op het terrein waar 
de oude school heeft gestaan. 

Lezing bijna doodervaringen
Castricum - Bob Coppes en 
Marga van Lennep-Kernkamp 
van Stichting Merkawah verzor-
gen op donderdag 27 novem-
ber, op uitnodiging van de bi-
bliotheek en Volksuniversiteit 
Castricum, een lezing over bijna 
doodervaringen. De lezing vindt 
plaats in de bibliotheek, Gees-
terduinweg 1 en begint om 20.00 
uur. Toegangskaarten zijn voor  
6,50 euro verkrijgbaar bij de bi-
bliotheek, Boekhandel Laan en 

de VUcas. Bijna doodervaringen 
(BDE) zijn van alle tijden, maar 
komen de laatste jaren steeds 
vaker voor, met name door ge-
slaagde reanimatie in levensbe-
dreigende situaties. De Neder-
landse cardioloog Pim van Lom-
mel c.s. heeft wetenschappelijk 
onderzoek verricht naar BDE bij 
mensen die vanwege een hart-
stilstand klinisch dood zijn ge-
weest. Hij heeft aangetoond dat 
een BDE niet afhankelijk is van 

Deze week kreeg men een mel-
ding dat er een voorwerp was 
gezien in de bodem! 
Een aantal leerlingen uit groep 
acht was zó nieuwsgierig, dat 
ze besloten om zelf te gaan zoe-
ken. Met de metaaldetector kre-
gen ze een ‘bliep’ te horen in het 
midden van het terrein. Toen de 
groep daar ging graven vond 
men, gewikkeld in oranje zeil, 
een hele oude kist met een slot 
erop. Voor de zekerheid is de po-
litie ingelicht. Toen politieagent 
Pim van der Maas kwam om de 
situatie te inspecteren, heeft hij 
met een speciale ‘loper’ de kist 
geopend. Wat daar allemaal in-
zat? Een oud doosje met lucifers 
met de afbeelding van een to-
reador erop, een leesbril in een 
etui, een zilveren scheermes, een 
lange japon met borduurwerk 
en kant. Met de politie is de af-
spraak gemaakt dat de kinderen 
van de Johannesschool zorgen 
voor deze bijzondere vondst tot-
dat de rechtmatige eigenaar zich 
heeft gemeld.

Foto omstreeks 1904. Jachtopziener Freek Wulp woonde met zijn ge-
zin op Kijk-uit. V.l.n.r. Mandje de Munnik (vrouw van Freek Wulp), Pie-
ter en Aagje Wulp, Jansje Stolk (huishoudster), Klaas Wulp, onbekend, 
Freek Wulp (met geweer), Jan Wulp, Kees Schoen en Henk Wulp.

De families Welp en Wulp 
afkomstig uit Duitsland
Castricum - In het onlangs ver-
schenen jaarboek van Oud-Cas-
tricum is uitvoerig aandacht be-
steed aan de herkomst van de 
familie Welp, waarvan de naam 
sinds 1880 in Castricum over-
ging in die van Wulp.
De familie Welp is afkomstig uit 

Duitsland. Dit is niet uitzonder-
lijk. Ook de Castricumse families 
Brakenhoff, Groentjes, Hollen-
berg en Lute hebben een Duit-
se afkomst. 
Vooral in de 18e eeuw kwa-
men veel Duitsers naar het re-
latief welvarende Nederland 

om seizoenarbeid te verrichten. 
Een groot aantal Duitsers ves-
tigde zich definitief in Holland. 
Naar schatting is 40% van de in-
woners van Noord-Holland van 
Duitse afkomst. In 1774 trouwt 
Hendrik Welp in Beverwijk met 
Trijntje Bruggers. Hij is tuinder 
en woont in de Peperstraat in 
Beverwijk. 
Hendrik is afkomstig uit de 
plaats Alfhausen in de regio Os-
nabrück. De familie Welp woont 
nadien tot in de huidige genera-
ties voornamelijk in Heemskerk 
en waren eerder overwegend 
agrariër van beroep.  
In 1880 trouwt Frederik een van 
hun zonen met de Castricumse 
Willemijntje de Munnik; hij wordt 
in het huwelijksregister als Fre-
derik Wulp ingeschreven. Zijn 
nageslacht draagt vervolgens 
in Castricum officieel de naam 
Wulp. Frederik, in de volksmond 
Freek Wulp, geboren in 1853, is 
onder andere jachtopziener en 
woont op Kijk-uit in Castricum. 
De vijf zoons van dit echtpaar 
zorgen er voor dat deze familie 
in Castricum veel nakomelingen 
telt, die de naam Wulp dragen.
In het 31e jaarboek van Oud-
Castricum wordt de geschiede-
nis en de stamboom van de fa-
milie Welp en Wulp uitvoerig be-
schreven. Dit jaarboek is voor  
15,00 euro in de Castricumse 
boekhandel verkrijgbaar.

medische of psychologische in-
vloeden. Stichting Merkawah 
begeleidt mensen die een bijna 
doodervaring hebben gehad. De 
stichting organiseert onder an-
dere landelijke en regionale bij-
eenkomsten waar BDE’rs elkaar 
kunnen ontmoeten. Daarnaast 
geeft de stichting voorlichting 
over het verschijnsel en verricht 
er onderzoek naar. 
Bob Coppes publiceerde een 
boek over BDE en Marga van 
Lennep-Kernkamp belicht het 
verschijnsel vanuit haar eigen 
ervaringen.

Totale ontspanning 
door healing-massage
Castricum - Healing massage is 
een combinatie van bio - release 
massage, warme stenen, war-
me olie, klankschalen en geleide 
meditatie. Een totale ontspan-
ning voor lichaam en ziel. Ook 
dit jaar heeft Georgien Wyben-
ga een speciale aanbieding voor 
de maand december. Georgien: 
“Juist in de tijd van cadeaus is 
het goed om jezelf of een ander 
te verwennen met een 3-behan-
delingen kaart, waarbij je voor 
twee behandelingen betaalt en 
er één cadeau krijgt. Wanneer je 
de kaart in december 2008 koopt 
is die het hele jaar 2009 geldig 
en is niet persoonsgebonden.” 
Healing massage is door Geor-
gien Wybenga zelf ontwikkeld 
en is uniek voor Nederland. Het 
is een samensmelting van eeu-
wenoude technieken. Men wist 
lang geleden al, dat liefdevol-
le aanraking, waarbij de totale 

mens is betrokken, een positief 
effect heeft op het opheffen van 
blokkades en het verwerken van 
spanning, stress of rouw. Ont-
spanning en doorstroming geeft 
nieuwe energie. Georgien: “Ik 
werk uitsluitend met natuurlij-
ke materialen zoals zuivere krui-
denolie en warme natuurstenen.” 
Georgien gebruikt de stenen om 
de spieren en organen diep te 
verwarmen. Dit is juist in de win-
ter een prima preventie tegen 
bacillen en het afvoeren van af-
valstoffen. Door het gebruik van 
klank, zoals de gong, klankscha-
len en stem, wordt een extra di-
mensie aan de massage toege-
voegd. De totale geest komt tot 
rust en het voelt als een kleine 
vakantie, waarbij napraten bij 
een kop thee altijd een vast ritu-
eel is. Voor meer informatie kan 
men bellen met Georgien op, tel. 
0251 656577.

Interview met Harrie Geerts

Castricum - Donderdag 27 no-
vember wordt in het program-
ma ‘de 100 van Castricum’ het 
uitgestelde interview met Har-
rie Geerts uitgezonden op de 

lokale omroep. Harrie Geerts 
(81) woont bijna 60 jaar in Bak-
kum en Castricum en bekleed-
de tal van bestuursfuncties, on-
der meer in het onderwijs en de 
kerk. Ook was hij voorzitter van 
toneelvereniging Pancratius. 

Momenteel is Geerts actief als 
lid van de WMO-raad en het Cli-
entenplatform Castricum. Het in-
terview met Harrie Geerts wordt 
donderdag 27 november live uit-
gezonden van 21.00 tot 22.00 uur 
op Radio Castricum 105. De uit-
zending wordt herhaald op zon-
dag 30 november van 12.00 tot 
13.00 uur. (foto: Combi Loek An-
derson).



pagina 20 26 november 2008

Nieuwe vestiging Shoeby Fashion   
Castricum - Op woensdag 26 
november heeft Shoeby Fashion 
op feestelijke wijze haar deuren 
aan de Torenstraat in Castricum 
geopend. Shoeby Fashion biedt 
trendy dames- en herenmo-
de. Jilly & Mitch is het stoere en 
hippe kinderkledingconcept dat 
een eigen plek heeft in de Shoe-
by Fashionstore. De winkels van 
de modeketen bevinden zich in 
kleinere plaatsen en stadswijk-
winkelcentra. Hiermee brengt 
Shoeby Fashion de allernieuwste 
modetrends voor iedereen heel 
dichtbij.
De vestiging in Castricum is één 
van de ruim 180 vestigingen in 
Nederland. Shoeby Fashion/Jilly 
& Mitch onderscheidt zich door 
de uitstekende service, de gast-
vrijheid, de goede prijs/kwali-
teitsverhouding en de snel wis-

selende collecties. Naast de ster-
ke eigen labels Zoï en Eksept 
(dames) en Third Republic en 
Cult Edition (heren) vindt men bij 
Shoeby Fashion ook een uitge-
breid assortiment basics, jeans 
en accessoires. De collectie van 
Shoeby Fashion biedt vooral va-
riatie; twee keer per week wor-
den nieuwe items toegevoegd.
Fashion & Fun met Jilly & Mitch 
Jilly & Mitch combineert Fashion 
& Fun. Hippe boys en girls vin-
den er naast de stoerste kleding 
(in de maten 92 t/m 176) ook een 
funcorner waar zij zich kunnen 
vermaken met spelcomputers, 
tv’s en luisterzuilen met populai-
re muziek. Daarnaast zijn er re-
gelmatig leuke (instore) acties 
en prijsvragen waarbij ze kans 
maken op mooie prijzen. 
Vaste klanten hebben een streep-

je voor bij Shoeby Fashion/Jilly & 
Mitch. Houders van een Shoeby 
Savers Card worden regelmatig 
geïnformeerd over interessante 
aanbiedingen, exclusieve koop-
avonden en uiteraard de laat-
ste modetrends. Daarnaast kun-
nen zij met de klantenkaart spa-
ren voor fashion-cheques die 
twee keer per jaar worden uit-
gekeerd. Men kan zich ook aan-
melden voor de Shoeby Fashion 
Flash, de digitale nieuwsbrief, op 
www.shoebyfashion.nl.
Shoeby Fashion/Jilly & Mitch is 
bevindt zich aan de Torenstraat 
52 in Castricum. 
Openingstijden: maandag van 
13.00 tot 18.00 uur, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 9.30 tot 
18.00 uur, donderdag van 9.30 
tot 21.00 uur en zaterdag van 
9.30 tot 17.00 uur.

Een geweldig avondje uit….
Hypoxi en Lady’s fitness 
Castricum trakteert leden!
Castricum - Op 4 novem-
ber heeft Hypoxi en Lady’s fit-
ness Castricum de Corso op de 
Dorpsstraat in Castricum afge-
huurd voor haar leden en intro-
ducés.
Maar liefst 155 dames wer-
den  verwelkomd in de foy-
er van de bioscoop voor de Hy-
poxi Lady’s Night. Het hele uitje 
was natuurlijk speciaal en exclu-
sief voor dames en de film: ‘Bri-
de Flight’ kon op de waardering 
van alle aanwezige dames reke-
nen. Hier en daar werd zelfs een 
traantje weggepinkt. In de pau-
ze was er tijd voor een hapje en 
drankje. “En dat hebben ze ook 
wel verdiend”, zeggen de mede-
werkers van Hypoxi en Lady’s fit-
ness. Corné Roeraade: “Wij heb-

ben dit jaar 225 klanten gehad 
en die hebben samen 675 ki-
lo vet verloren. In omvang heb-
ben zij 6.840 centimeter verloren, 
dus ruim 68 meter! Dit staat voor 
ruim 240 kledingmaten die zij in 
onze studio zijn kwijtgeraakt, dus 
dat avondje uit hebben zij meer 
dan verdiend.”

Wie de volgende keer ook mee 
wil met de Hypoxi Lady’s Night 
en met daarbij een maatje min-
der, neemt contact op met Hy-
poxi en Lady’s fitness Castricum, 
0251-676516 of gaat langs op 
de Dorpsstraat 31-33, openings-
tijden maandag tot en met vrij-
dag 9.00 tot 14.00 uur en 17.00 
tot 22.00 uur, zaterdag 9.00 tot 
12.00 uur

Brush; exclusieve beauty-
producten en -cadeaus
Uitgeest - Winkelen via het in-
ternet is de toekomst. Hier speelt 
Susan Duijn van Beautysalon 
Susan in Uitgeest bijtijds op in. 
Vanaf november heeft zij een 
webshop voor exclusieve cos-
meticaproducten waaronder 
make-up, lichaamsverzorging-
producten en schoonheidspro-
ducten voor handen en voeten 
van Brush. Deze producten ko-
men onder meer uit de V.S. en 
Engeland en zijn nog niet in Ne-
derland verkrijgbaar. Susan: “De 
cosmetica is niet alleen van ho-
ge kwaliteit; de verpakking ziet 
er ook nog eens schitterend uit!”
“In Amerika en Engeland zijn ze 
qua verzorgingsproducten ver-
der dan Nederland. Je ziet te-
genwoordig bijvoorbeeld steeds 
meer minerale make-up die in 

Amerika al heel gewoon is. De 
markt wordt  er mee overspoeld. 
Hier in Nederland begint het nu 
pas bekend te worden.”

Het was tijd voor een nieuwe uit-
daging voor Susan. “Omdat de 
salon goed loopt, ben ik mij uit-
gebreider gaan verdiepen in ver-
zorgingsproducten. Ik ben ei-
genlijk op het idee gekomen een 
webwinkel op te richten toen ik 
bezig was om make-up te im-
porteren uit Engeland. In mijn 
zoektocht naar make-up ben 
ik prachtige cosmeticaproduc-
ten tegengekomen. Vandaar de-
ze stap.”
Zelfs tijdens haar vakantie is 
Susan bezig met haar vak. “Ik 
heb afgelopen zomer in Frank-
rijk een nieuwe huidverzorgings-

lijn ontdekt waar ik erg enthou-
siast over ben. Het zal me niets 
verbazen als deze lijn over een 
paar maanden ook in mijn web-
shop te koop is!” Voor Susan is 
de website de perfecte aanvul-
ling naast haar Beautysalon op 
de Hogeweg in Uitgeest. “Ik vind 
het leuk om klanten te vertellen 
over nieuwe producten. Op deze 
manier blijf ikzelf, maar ook mijn 
klanten ‘up to date’. De produc-
ten op de webshop zijn vernieu-
wend, van hoge kwaliteit en zijn 
ook in mijn schoonheidssalon te 
koop. Kijk voor een mooi cadeau 
of een exclusief beauty-product 
op www.brushbeauty.nl.  

Booming Piano’s in Café 
de Lantaarn in Limmen

Limmen - Zaterdag 29 novem-
ber is het dan eindelijk gelukt om 
de Booming Piano’s in de Lan-
taarn te krijgen. Booming Pia-
no’s brengen topentertainment 

voor jong en oud. Booming Pia-
no’s is gebaseerd op het dubbe-
le pianoconcept, dat al jaren een 
grote hit is in Amerika. 
Deze avond geven Judith en 
Marsha (piano & zang) samen 
met Joeri (drummer) een show 
van 4 x 40 minuten, live-muziek 
en entertainment. Iedere pianis-
te heeft de klasse van zang, en-
tertainment en pianospel in haar 
vingers. De professionele muzi-
kanten proberen tijdens de ge-
hele avond het publiek bij het 
entertainment te betrekken zo-
dat er permanent een interactie 
bestaat tussen artiest en publiek. 
Ook behoort het tot de mogelijk-
heid om verzoeknummers aan 
te vragen, zodat de avond afge-
stemd wordt op de favoriete mu-
ziek van het publiek. Door de li-

ne-up in muziekkeuze voert de-
ze tot een ware climax die voor 
vele verrassingen zorgt. De aan-
vang is 21.00 uur en het optre-
den is in de zaal. 

Shell Castricum speelt 
dagje voor Sinterklaas
Castricum - Aanstaande zater-
dag 29 november is het groot 
feest bij de Shell op de Soomer-
wegh. Sinterklaas komt samen 
met zijn Zwarte Pieten en die ge-
ven heel veel cadeautjes weg. En 
dat is nog niet alles. Het belooft 
een hele gezellige dag te worden 
speciaal voor kinderen. Zij kun-
nen zich gratis laten schminken, 
er is een luchtkussen onder be-
geleiding van een springpiet. De 
Pieten zullen natuurlijk trakteren 
op snoep. Voor de kinderen is er 

bovendien een kleurwedstrijd 
met de mogelijkheid een porta-
ble dvd-speler te winnen of een 
van de vele andere prijzen.
De automobilist die komt tanken  
en de klanten van de winkel wor-
den natuurlijk ook niet vergeten. 
Van de partij zijn verder de be-
drijven Boedelbak, Red Bull 
energiedrank, Kwik-Fit, Indoor 
Carwash en pedicure Nanda 
met Nailart. en glimtattoe. Dit al-
les vindt plaats van 9.00 uur tot 
16.00 uur. 

Restaurant Apicius behoudt 
zijn twee Michelinsterren
Bakkum - De nieuwe Michelin-
gids is uit. En restaurant Apicius 
uit Bakkum heeft de twee ster-
ren, die het al had, behouden. 

De Michelinster is een aandui-
ding voor restaurants met een 

uitzonderlijk goede keuken en 
een correcte bediening in de ro-
de gidsen van de bandenfabri-
kant. Nederland heeft nu twee 
restaurants met drie sterren, 
dertien met twee sterren en 68 
restaurants met één ster. 
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Kerst in De Buitenkans
Heiloo – Voor liefhebbers van 
groen én van stijlvolle kerstdeco-
raties is tuincentrum De Buiten-
kans op het terrein van de GGZ 
van maandag tot en met zater-
dag geopend. Hier zijn boven-
dien leuke cadeauartikelen te 
vinden en staan vanaf 6 decem-
ber grote en kleine kerstbomen 
te koop. En voor alles geldt dat 
De Buitenkans niet duur is!  

Maar liefst 45 cliënten van GGZ 
vinden in De Buitenkans onder 
begeleiding een nuttige dagbe-
steding en het is meteen te zien 
dat het hen goed afgaat. Er is 
een gezellige kerstmarkt inge-
richt. De Buitenkans is geopend 
van 10.30 tot 17.00 uur en op za-
terdag van 9.00 tot 17.00 uur. De 
entree is te vinden tegenover de 
brandweerkazerne. 

Najaarsactie Klaver Vier
Castricum - Met de wintertijd 
komen ook de acties weer van 
stal samen met het paard van 
Sinterklaas. De Klaver Vier-actie 
geeft 25% korting op een artikel 
voor wie met de kortingsbon in 
de winkel komt. Deze kortings-
bon is te vinden een adverten-
tie in deze krant. De kortings-
bonnen worden uitgedeeld op 

de markt, in de Tuin van Rom-
mel en in winkelcentrum Gees-
terduin. De Kortingsbon is dus 
niet in de winkel verkrijgbaar. Dit 
jaar is er door de medewerkers 
een mooi ontwerp gevouwen in 
de vorm van een abstracte Kla-
ver Vier. Klaver Vier is te vinden 
op de Dorpsstraat 45A in Castri-
cum.

Jazz op Castricum 105
Castricum - Op donderdag 27 
november van 19.00 tot 20.00 
uur presenteren Fred Tuimmer 
en Jan van Weelden het jazzpro-
gramma ‘Just Jazz’ op radio Cas-
tricum 105. Dit keer puur Neder-
landse jazzmuziek. Hella Peterse 
bijvoorbeeld met haar fantasti-
sche trio.  Jos van Beest uit Cas-

tricum zal uiteraard ook te horen 
zijn, evenals het Alkmaarse trio 
Walter Mooij & Friends, plus ook 
nog de New EastSide Combo uit 
Heiloo. Ook Blue,  Piet Noordijk, 
Ton Roos, Frits Landesbergen, 
Pim Jacobs en Louis van Dijk la-
ten van zich horen in het weer 
zeer afwisselende programma.

In De Nozem en de Non
Vrienden van de Bakkerij 
vieren vijfjarig bestaan 
Castricum - Het is vijf jaar ge-
leden dat de Vereniging Vrien-
den van de Bakkerij opgericht 
werd. Doel is om een vervangen-
de woonruimte voor het poppo-
dium de Bakkerij gerealiseerd te 
krijgen. Het is nu de bedoeling 
dat de Bakkerij in samenwerking 
met café Me Tante een nieuw 
poppodium gaat bouwen. Tege-
lijkertijd is net duidelijk gewor-
den dat er vanuit de gemeente 
meegewerkt gaat worden om de 
Bakkerij tijdelijk te huisvesten in 
een schuur van Fatels. Op vrijdag 
28 november treden in de Nozem 
en de Non drie acts op.
Raaskal Bomfukkerz brengt ab-
surdistische, bevlogen, bezielde, 
en politiek geïnspireerde teksten 
gecombineerd met geluid. De 

act Zea is ook niet onbekend bij 
het Bakkerijpubliek. Zea is ver-
rassend. Gegarandeerd zullen 
op Zea de voetjes van de vloer 
gaan. Als laatste The Anacondas. 
Deze band is ooit begonnen toen 
de bandleden bij het zien van de 
film Pulp Fiction gegrepen wer-
den door de surfmuziek van Dick 
Dale. De muzikanten die in vele 
hardcore, punk, rock, en blues-
bands gespeeld hadden beslo-
ten dat ze ook zulke op surf geïn-
spireerde rock ’n roll wilden spe-
len. De Nozem en de Non is ge-
vestigd in het pand van de voor-
malige Donkey Shot en is te vin-
den aan de A. Verherenstraat 1 
in Heemskerk. De optredens be-
ginnen om 22.00 uur, de entree 
is 5,00 euro.

Sint wil nog eens op 
bezoek in Geesterduin 
Castricum - Afgelopen zater-
dag was Sinterklaas met zijn 
Zwarte Pieten op bezoek in win-
kelcentrum Geesterduin. “Het 
was in het winkelcentrum de he-
le dag zo gezellig”, zegt Sint. “Ik 
was heel blij dat ik die dag een 
dak boven mijn hoofd had. En ik 
heb genoten van alle lieve kin-
deren die ik ontmoet heb.” Sint 

heeft besloten om ook op koop-
zondag 30 november naar win-
kelcentrum Geesterduin te ko-
men. Natuurlijk weer samen met 
een aantal Zwarte Pieten. 

Sint bezoekt op zondag 30 no-
vember van ongeveer 12.30 tot 
15.30 uur het overdekte winkel-
hart van Castricum.  

Jan Molenaar Big Band 
gast bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Zondag 30 november 
presenteert  de organisatie van 
Jazz in Bakkum met trots de Big 
Band van Jan Molenaar.
Jan Molenaar’s Big Band is zo’n  
orkest waarin elke muzikant tot 
zijn recht komt. zowel in de bre-
de blazerssectie als in de ritme-
sectie. 
Jos van Beest: “Heerlijke arran-
gementen, zeer goed en profes-
sioneel uitgevoerd met  topso-
listen, wat de band nou nét die, 
zo speciale amerikaanse sound 
geeft.” De leider van het orkest, 

Jan Molenaar, is niet gemakke-
lijk voor zijn muzikanten. De ar-
rangementen zijn van topkwa-
liteit en niet eenvoudig uitvoer-
baar, wat het uiterste van de mu-
zikanten vraagt. Het repertoire 
kent meer dan 500 titels. De fi-
losofie achter dit orkest is sim-
pel. Jan Molenaar: “Wij musice-
ren niet alleen voor ons eigen 
genoegen, maar vooral ook voor 
een dankbaar publiek.”
De band bestaat uit een sterk 
rhythm-sectie plus dertien bla-
zers

Cursus inspe-
len op peuters
Castricum - - Na het succes 
van de vorige cursus wordt op-
nieuw een korte cursus ‘Inspelen 
op peuters’ georganiseerd door 
de Stichting Welzijn in samen-
werking met het Horizon Colle-
ge. Docent is Bibi Stolk. De cur-
sus gaat in op de boeiende en 
eigenzinnige leeftijdsfase van 
peuters en geeft inzicht in de 
achtergrond van het gedrag. In 
de cursus wordt gewerkt met vi-
deofragmenten van peuters en 
wordt gebruik gemaakt van een 
cursusmap. De cursus wordt ge-
geven op maandag 12, 19 en 26 
januari en 2 februari van 20.00 
tot 22.00 uur in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. Er zijn geen 
kosten aan de cursus verbon-
den. Voor informatie of opgave: 
tel.: 0251-656562 of mail: info@
welzijncastricum.nl. 

Hoe verder na 
Alders advies?
Castricum - Op woensdag 28 
november houdt de Vereniging 
Platform Vlieghinder Regio Cas-
tricum (PVRC) zijn jaarlijkse Al-
gemene Ledenvergadering. Na 
het formele (besloten) gedeelte 
dat alleen bestemd is voor PVRC 
leden volgt vanaf 21.00 uur het 
openbare gedeelte waarbij twee 
CROS leden hun oordeel over dit 
Alders advies zullen toelichten. 
Hans van Schoor, oud raads-
lid en CROS bewonersvertegen-
woordiger namens de gemeen-
te Castricum, geeft een toelich-
ting op het negatieve advies dat 
door Cros cluster noord is uitge-
bracht betreffende het Alders-
advies. Henk Eilert, oud-wethou-
der van Uitgeest, Cros vertegen-
woordiger (Bestuur Regio Schip-
hol BRS) en deelnemer aan de 
Alderstafel, geeft een toelichting 
op het positieve advies van het 
BRS betreffende het Alderad-
vies. De bijeenkomst vindt plaats 
in Geesterhage. Presentaties en 
discussie van 21.00 tot 22.00 uur. 
Hierna is er gelegenheid voor het 
stellen van vragen en discussie. 

Drankrijder
Limmen - Vrijdag rond 1.30 uur 
werd een 62-jarige automobilist 
uit Limmen op de Westerweg be-
trapt op het rijden met drank op. 
De man moest mee naar het bu-
reau en blies daar 540 ug/l  (tot 
220 toegestaan). Hij kreeg een 
proces-verbaal en een rijverbod.

Verkeerscontrole
Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag werden op 
verschillende plaatsen in Cas-
tricum fietsers gecontroleerd op 
goed werkende verlichting. 
In totaal bleken er zestien rond 
te fietsen met defecte verlich-
ting. Zij kregen een bekeuring. 

Valse namen
Limmen - Op dinsdagmid-
dag een week geleden werden 
drie meisjes bekeurd die met 
een bromfiets over de Rijksweg 
in Limmen reden. Twee van de 
meisjes konden zich niet legiti-
meren. Bij controle van de door 
hen opgegeven namen bleek 
een van hen een valse naam op-
gegeven te hebben. Het meisje 
werd meegenomen naar het po-
litiebureau, waar nogmaals naar 
haar naam werd gevraagd. Zij 
gaf dit keer een andere naam op. 
Deze bleek bij controle ook vals 
te zijn. Uiteindelijk gaf zij in der-
de instantie haar juiste naam op. 
Het ging om een 17-jarig meis-
je uit Limmen. Zij kreeg een pro-
ces-verbaal.  

Ouderen op radio
Castricum - Gesprekken met 
ouderen, die in het voorjaar zijn 
opgenomen in de Tuin van Kapi-
tein Rommel, worden in decem-
ber uitgezonden op Radio Cas-
tricum 105. De uitzendingen vin-
den plaats op de woensdagen 3, 
10, 17 en 24 december van 10.00 
– 12.00 uur. Op 3 december is 
het thema ‘school en kerk’ met 
als gast Pieter Hacquebard, sa-
mensteller van het boek Castri-
cum en Bakkum in vervlogen ja-
ren, verzamelaar van prentbrief-
kaarten en maker van mini-ka-
lender met daarop allemaal af-
scheurbare oude ansichten van 
het dorp. Ook de KBO en Man-
telzorg zijn aanwezig en de mu-
ziek is afgestemd op ouderen.



pagina 28 26 november 2008

Sint bij FC Castricum

Castricum - Woensdagmid-
dag 19 november liep de span-
ning hoog op in de voetbalkan-
tine van FC Castricum. Sinter-

Bas Castricum jeugdspeler 
van de maand bij FCC
Castricum - De jeugdspeler van 
de maand november 2008 van 
FC Castricum is een echte kan-
jer. Zijn naam: Bas Castricum, 15 
jaar oud. Toch is Bas al jaren heel 
actief als trainer van jongere spe-
lertjes bij FCC. Hij begon te hel-
pen bij de mini-pupillen, kleuters 
die beginnen met voetballen. 

Daarna trainde hij de F en inmid-
dels traint Bas op maandag- en 
woensdagmiddag de E-pupillen. 
Daar blijft het niet bij. Zaterdag-
ochtend fluit Bas regelmatig een 
wedstrijdje, om daarna bij zijn ei-
gen B4 als speler te bikkelen. En 
als de B2 op zondag iemand no-
dig heeft, staat Bas klaar. 

Vijf medailles voor Tios
Limmen - Afgelopen zaterdag 
vond de eerste competitiewed-
strijd van divisie vijf plaats in Be-
verwijk. In de eerste wedstrijd 
mochten  dertien meisjes van 
sportvereniging Tios de strijd 
aanbinden. Voor onder andere 
Bente Knijnenberg was het haar 
eerste echte wedstrijd. Zij had 
een monsterscore van 35.25 en 
belandde hiermee op de hoogste 
plaats van het podium. Ook Mar-
lu won een medaille. Zij beland-

de op de vijfde plek. Han Ying 
belandde op de bronzen positie. 

In de tweede wedstrijd kwamen 
er weer een aantal turnsters van 
TIOS op het podium. Nina wist, 
net als Bente, een monstersco-
re neer te zetten van 35.30. en 
belandde hiermee op de eerste 
plaats. Michèle behaalde met 
vier dikke achten 32.90 punten 
en veroverde daarmee de bron-
zen plak. 

Butter en Kibet winnen 
internationale cross
Castricum - De 50e editie van 
de internationale Warandecross 
in Tilburg is bij de mannen ge-
wonnen door Michel Butter. Bij 
de vrouwen ging de winst naar 
Hilda Kibet. Beide AVC’ers schre-
ven de onder winterse omstan-
digheden gelopen wedstrijd met 
overmacht op hun naam. 
Hilda Kibet had speciaal voor 
deze wedstrijd over 8.100 me-
ter haar trainingsstage in Kenia 
onderbroken. De Tilburgse cross 
paste dan ook prima in haar 
voorbereiding voor de Europese 
kampioenschappen cross die op 
14 december in Brussel op het 
programma staan. Vrijwel direct 
vanaf de start dicteerde de 27 
jarige AVC-atlete de wedstrijd. 
Merendeels solo lopend bereik-

te zij de meet in 27.44 waarmee 
zij haar eerste belaagster ruim 
voor bleef. Kibet: “de topvorm 
voor het EK is er nog niet, maar 
ik heb nog bijna drie weken om 
daar aan te werken.” Ook Michel 
Butter kwam solo aan de meet. 
In het sterke veld met onder an-
dere de vrijwel complete Belgi-
sche top en ook vele Oost-Eu-
ropese atleten koos Butter voor 
een voorzichtige start. Steeds 
meer naar voren schuivend 
bleef uiteindelijk alleen nog de 
Belg Pieter Desmet in zijn spoor. 
Maar een tempoversnelling van 
de AVC’er was ook tenslotte de 
Belg te machtig. Butter passeer-
de na de 10 kilometer de finish 
in 30.51 met een voorsprong van 
zo’n 25 meter. Net als Kibet zal 

Butter bij de EK cross in Brussel 
aan de start verschijnen. 

Ook Tom Wiggers wist in Til-
burg het podium te bereiken. 
In de wedstrijd voor <23 jarigen 
snelde de Castricummer naar de 
tweede plaats. Met zijn tijd van 
25.57 over de 8.100 meter zet-
te hij dezelfde eindtijd neer als 
de Engelse winnaar Jonny Mel-
lor. Door deze prestatie zal Wig-
gers als derde AV Castricum-at-
leet het land vertegenwoordigen 
bij de Europese crosskampioen-
schappen. Een sterk optreden 
was er ook van Niels Verwer. Bij 
de jongens junioren A pakte de 
AVC’er na de zware 6.200 meter 
en een tactisch gelopen race in 
20.18 de derde plaats. 

Meervogels tegen 
hekkensluiter
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels moet het zondag in 
Volendam tegen de gelijknamige 
club opnemen. Op papier moet 
de ploeg van trainer Han Visser 
weten te winnen van de hekken-
sluiter in de vierde klasse, die 
vooral in uitwedstrijden drama-
tisch prestaties neerzet. Visser 
wil absoluut niet dat zijn spelers 
dit kwarwei vooraf onderschat-
ten, daarvoor zijn de verschillen 
in deze klasse te klein. Bij winst 
blijft Meervogels redelijk in de 
race voor de tweede periode. 

zondag 30 november 14.00 uur:

Limmen - WGW
balsponsor: MCA ALkMAAr

pupillen v.d. week: boy dinGerdis (LiMMen d2)

klaas en zijn voetbalpieten had-
den aangekondigd een bezoek 
aan de mini’s en F-jes te bren-
gen. Zo’n tachtig pupillen met 

verhitte gezichtjes, sommige 
kinderen getooid in pietenpak of  
pietenmuts, zaten verwachtings-
vol voor het podium waar de 
stoel voor de goedheiligman al 
klaar stond. Ceremoniemeester 
die middag was John Besteman, 
die de stemming er goed in wist 
te houden met sinterklaasliedjes, 
verstopspelletjes, jumpen en de 
gouwe ouwe vogeltjesdans. Sin-
terklaas schreed via de achter-
deur de kantine binnen. Uiter-
aard werd er flink gezongen voor 
de Sint en zijn Pieten, die weer 
erg gul waren in het uitdelen van 
allerlei lekkers. De twaalf teams 
werden één voor één naar voren 
geroepen om te vertellen hoe het 
er op de groene mat voorstond. 
Nadat de prijzen voor de kleur-
wedstrijd en de puzzel bekend 
gemaakt waren, hadden de voet-
balpieten nog een mooi cadeau 
voor elk kind in de speciale sint-
tas: De enige, echte FCC bidon. 

Podiumplaatsen voor Dos
Castricum - De afgelopen 
twee zaterdagen hebben 24 
selectiemeisjes van turnver-
eniging DOS zich van hun 
beste kant laten zien op de 
eerste rayonwedstrijd van dit 
seizoen. Op 15 november be-
stond het podium alleen uit 
Dos-meisjes. 

Jamie, Ayla en Michelle behaal-
den respectievelijk de eerste, 
tweede en derde prijs. In een an-
der groepje mocht Quintie Stam 
met de eerste prijs naar huis 
gaan, gevolgd door Milou Baars-
ma en Maxime Hollenberg. Aan 
deze wedstrijd deed ook Luca 
Zweet mee die als derde eindig-
de. Toen was het de beurt aan de 

oudere meiden van Dos. Bij de 
junioren van de zevende divisie  
behaalde Melissa Schoenma-
ker de eerste plaats. Amber Cas-
tricum werd derde. In de twee-
de wedstrijd van die dag bij de 
senioren van de achtste divisie 
is Emma Schroder met 0.1 punt 
verschil tweede geworden. 
Daarna was het de beurt aan ju-
nioren Kim Bosman die met de 
derde prijs aan de haal ging. 
Als laatste waren Edith Balke en 
Marieke van der Zande aan de 
beurt. Edith Balke is op 0.05 punt 
net geen derde geworden. 

Marieke van der Zande mocht 
plaatsnemen op het podium en 
is met een overweldigend pun-

tenaantal van 34.65 eerste ge-
worden. Op 22 november werd 
de wedstrijd voor de vijfde divisie 
gehouden. Yuna Zweet mocht 
plaatsnemen op het podium. Zij 
heeft met een puntenaantal van 
33.30 een  vierde plek behaald.
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Goede overwinning Onder Ons
Castricum - Het biljartteam van 
Onder Ons heeft een goede over-
winning behaald tegen de koplo-
per DVO uit Heerhugowaard: 10-
4. Piet de Graaf ging matig van 
start en verloor zijn eerste partij. 
Maar in de tweede partij maakte 
Piet zijn partij uit met een mooie 
slotserie van 115. Dit herhaal-
de zich met Jan-Hans v.d. Berg. 

Jan-Hans won zijn tweede partij 
met een moyenne van 748. Frans 
peperkamp won zijn beide partij-
en. In de eerste partij maakte hij 
de 225 caramboles in zeventien 
beurten uit en zijn tweede in ze-
ven; een goede serie: 131 moy-
enne van 32,04. De volgende uit-
daging komt uit Heerhugowaard 
op vrijdag 28 november.  

Schaatsplezier op Meent
Castricum - Elke week wordt  
op zaterdagmorgen van 10.00- 
11.00 uur op de buitenbaan en-
thousiast geschaatst door de 
jeugd van Castricum, Bakkum en 
omstreken. De kinderen en trai-

ners hebben veel plezier met el-
kaar op het gladde ijs. En zij zijn 
er helemaal klaar voor als het  
vriezen door gaat zetten. Het 
tweede gedeelte van dit seizoen 
start op 27 december. Hiervoor 

zijn nog plaatsen voor de jeugd 
beschikbaar van zes tot en met  
twaalf jaar. Kosten: 50,00 euro, 
inclusief toegang tot de ijsbaan. 
Voor meer informatie tel.: 0251-
675250, kosroelen@gmail.com. 

Extra rust voor 
marathonloper 
Castricum - Martin Lauret zal in 
2008 geen wedstrijden meer lo-

pen. De marathonloper van TDR 
kampt na zijn de vierde plaats tij-
dens de Chicago Marathon met 
een buikspierblessure. 
Atleet en begeleidingsteam wil-
len geen enkel risico nemen in 

aanloop naar de voorjaarsmara-
thon en de WK. 

Zij hebben daarom in samen-
spraak besloten alle wedstrijden 
voor 2008 af te zeggen. 

Vios opent 
het seizoen
Castricum - Op 22 en 23 novem-
ber hebben de selectieturnsters 
van VIOS hun eerste wedstrijd 
van dit seizoen geturnd in sport-
hal de Walvis in Beverwijk.
Op zaterdag turnden de meisjes 
van de vijfde divisie. 
Eveline v.d. Meer, Manouk Ro-
denburg, Matty en Judith Meijer, 
Lisa en Denise Meuldijk, Bonnie 
en Doris Brakenhoff, Betsie Lim-
men, Anna de Boer, Alies Dek-
kers, Emma Schipper en Alys-
sia Börger turnden in verschillen-
de leeftijdscategorieën hun oefe-
ningen op sprong, brug, balk en 
vloer. 
Op zondag turnden de meisjes 
van de vierde divisie. Eva Kalsho-
ven, Nina Koene, Nathalie Lou-
ter, Maaike Kool en Marlous de 
Bruijne lieten ook op alle toestel-
len goede oefeningen zien. 
De meeste meisjes turnen een 
niveau hoger dan vorig jaar dus 
voor allen een knappe prestatie.

Sinterklaasspel in De Burgerij

Limmen - Dat wensen soms uit-
komen ervaart Grote Piet als hij 
roept dat hij zich in tweeën wil 
splitsen. Uit de spiegel komt zijn 
evenbeeld. Hetzelfde pak, dezelf-
de krullen en allebei even knap. 

Grote Piet schrikt hier erg van. 
Dit was niet helemaal zijn bedoe-
ling en hij heeft het al zo druk. 
Spiegelbeeld zal hem wel even 
helpen en alles regelen. Helaas 
doet hij dat niet helemaal goed. 
Hij plakt de naamkaartjes op de 
cadeautjes en doet er daarna het 

inpakpapier omheen. Merel, een 
meisje uit de zaal, gaat Spiegel-
piet helpen. De modeontwerpers 
Dolly en Banana komen de jas 
van Sinterklaas lenen en Spie-
gelpiet geeft hem mee, nadat hij 
er een scheur in gemaakt heeft. 
Uiteindelijk gaat hij zelf ook mee 
omdat hij verliefd is op Merel. 
De kleine pietjes en Grote Piet 
verzinnen een list om Spiegel-
piet weer terug te halen en stu-
ren hem terug in de spiegel, dan 
kan hij tenminste geen brokken 
meer maken. 

De spelers van Pancratius en Fo-
rento uit Castricum hebben er 
ongelooflijk veel zin in. Dit jaar 
bestaat de crew uit: Jeske van 
Es, Greet Juffermans, Arie Lu-
te, Liesbeth Meijer, Marie Loui-
se Middelhoff, Linda Ruiz Kar-
sens, Harry Sinnige, Anneke Ter-
ra en Wendela Weel. De kleding 
komt zoals ieder jaar bij Greet 
Verkleedt vandaan en zorgt voor 
een kleurenpracht tegen een de-
cor van heel veel pakjes.
Aanvang 12.00 uur. Toegang 3,00 
euro voor kinderen van vier tot 
negen jaar en hun ouders. 
De organisatie is in handen van 
Limmen Cultuur. Voor meer in-
formatie, tel. 072-5052235. 

Spiegelpiet.

Biljartvereniging WIK
Jan Kamp zet zichzelf 
weer in het zonnetje
Castricum - De openingsstart 
van 16 caramboles gaf Jan Kamp 
eindelijk weer eens een goed ge-
voel. 
Dat er daarna drie poedels ge-
maakt werden, deed hem toch 
weer aan zijn eigen kunnen twij-
felen. Maar 21 beurten waren 
voldoende om met 62 carambo-
les winnend tegen Kees Baars uit 
de strijd te komen. Dankzij Kees 
zijn serie van 12, 23 en 10 hand-
haafde Kees zich op zijn basis-
aantal van 10 punten.
Jan Martens deed zich ook goed 
gelden. Met twee partijen haalde 
Jan 24 punten binnen, waarvan 
er een met het hoogste moyenne 
van de avond van 4.39. 
Henk Stengs moest met de start 
van de partij tegen Ferry van 
Gennip eerst tegen vijf poedels 
aankijken, maar opende daarna 

toch met een serie van 19. Ging 
met regelmatige series door, 
maar kon het tegen de secuur 
spelende Ferry toch niet bolwer-
ken. Resultaat: 13 punten voor 
Ferry en 9 voor Henk. 
Cor Stroet blijft vriend en vijand 
verbazen. Opnieuw een winnen-
de partij tegen Jörgen Bolten in 
een gelijkopgaand gevecht, want 
het verschil was slechts één ca-
rambole. 1.80 voor Cor met 12 
punten en 1.88 voor Jörgen , 
goed voor 11 punten. 
Net zo spannend was de strijd 
tussen Gert Lute en Peter Ent. 
Ook hier was het verschil ver-
houdingsgewijs maar één ca-
rambole, ditmaal in het voordeel 
van Gert die met 3.53 tien punten 
scoorde en Peter met 1.40 negen 
punten. Peter handhaaft zich op 
de tweede plaats. 

Cor Bakker in concert 
Castricum - Op zondag 30 no-
vember vindt al weer het dertien-
de jubileumevenement plaats 
van de 100-jarige muziekvereni-
ging Emergo. 
Dit keer is dertien een geluksge-
tal want niet minder dan de be-
kende pianist Cor Bakker zal sa-
men met het jeugdorkest van 
Emergo een veelzijdig lichtcon-
cert verzorgen. Het concert vindt 
plaats in het Jac.P. Thijsse Col-
lege in Castricum en begint om 
15.00 uur. Om het vooral voor de 
jeugd mogelijk te maken dit con-
cert mee te maken, is de toe-
gangsprijs slechts 7,50 euro.
Cor Bakker is een zeer veelzijdig 
pianist en arrangeur. Iedereen 
kent hem natuurlijk als de vas-
te begeleider van Paul de Leeuw, 
zowel op tv als in het theater. Cor 
begeleidde meer grote arties-
ten in diverse theaters. Maar het 
sterkst zijn 
Cor Bakker en zijn orkest toch 
in de samenwerking met andere 
muzikanten. En op 30 november 
wordt die lijst aangevuld met het 
orkest van Emergo. Cor zal dan 
samen met het orkest een pro-
gramma met lichte werken spe-
len. Emergo is er bijzonder trots 
op dat Cor bereid is een paar 
jeugdige solisten uit het orkest 

te begeleiden op zijn prachtige 
vleugel.
Jongens en meisjes tussen de 
acht en twaalf jaar kunnen zich 
zonder extra kosten vooraf op-
geven voor een speciaal VIP-ar-
rangement. Voorafgaand aan het 
concert krijgen zij uitleg hoe het 
er in een orkest en tijdens een 
concert aan toegaat. Ook krijgen 
zij een mooi plaatsje tijdens het 
concert en gaat de groep samen 
met Cor Bakker op de foto. Be-
langstellenden kunnen zich op-
geven via info@emergo.org of bij 
René Bos: 06-50662900.

Kaarten voor dit concert kan 
men vooraf bestellen bij Erik van 
Schagen, 0251-657963 of via 
www.emergo.org.

Zondag 28 november

Amnesty zoekt 
collectanten 
Limmen - Dit jaar vindt de Am-
nesty-collecte plaats van 8 tot en 

met 14 februari. In Limmen wor-
den nog vrijwilligers gezocht die 
in hun woonplaats een paar uur 
willen collecteren. Voor meer in-
formatie of aanmelden kan men 
contact opnemen met Monique 
Logchies, tel. 072-5055680.
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FC Uitgeest zet mede-
werkers in het zonnetje
Uitgeest - Bij de Algemene Le-
denvergadering van FC Uitgeest, 
eind vorige week, werden enke-
le medewerkers in het zonnetje 
gezet. 
Deze vrijwilligers zetten zich al 
gedurende een lange periode 
in voor de vereniging en dankzij 
deze vrijwilligers kunnen de ac-
tieve voetballers wekelijks weer 
een potje voetbal spelen. Deze 
vrijwilligers met een lange staat 
van dienst waren Wim Been-
tjes, Ruud Berkhout, Gerard Nij-
man en Ton Pleijster. Tijd voor 
een kort portret van iedere club-
kanjer:
Wim Beentjes: is al 38 jaar actief 

voor de vereniging. Heeft ech-
ter nooit gevoetbald, maar werd 
door zijn voetballende broers 
meegenomen naar het voetbal, 
waarbij hij betrokken werd bij de 
bomenplantactie, werkzaamhe-
den in het clubhuis en later bij 
de supportersvereniging. Hier-
in organiseert hij tweemaal per 
maand de klaverjasdrives in het 
clubhuis.
Ruud Berkhout: Al 30 jaar actief 
als jeugdleider. Daarnaast van-
af de fusie ook de coördinator 
van de B-junioren en tijdelijk ook 
waarnemend coördinator van de 
A-junioren. Daarnaast was hij in 
het verleden zeer actief als voor-

zitter van het zaalvoetbal in Uit-
geest en het jaarlijkse kerst-
zaalvoetbaltoernooi op tweede 
kerstdag, waarvan de organisa-
tie in handen was van Ruud en 
van zijn vriend Ben de Vries.
Gerard Nijman: Ook al 30 jaar 
een betrokken vrijwilliger. Bij 
de verschillende nieuwbouw en 
verbouwingen was Gerard altijd 
weer behulpzaam voor schilder-
werkzaamheden. Daarnaast is hij 
begeleider van een lager jeugd-
elftal en is hij op de zondag ac-
tief als verenigingsscheidsrech-
ter. Een stille maar o zo’n nutti-
ge kracht.
Ton Pleijster: Momenteel nog 
werkzaam als coördinator van 
de clubbladbezorging en werk-
zaam in het clubhuis als club-
huismedewerker. Is inmiddels al 
44 jaar werkzaam voor de ver-
eniging. Had zich op zijn 18e 
jaar aangemeld als jeugdleider 
bij Theo Smit. Naast jeugdleider 
is hij hoofdleider (coördinator), 
jeugdbestuurslid, medewerkend 
lid van de supportersverenging, 
coördinator clubbladbezorging, 
toernooicommissielid, clubhuis-
medewerker en medewerker bij 
verschillende verbouwingen ge-
weest en vrijwilliger bij het In-
ternationale Cor Groenewe-
gen Toernooi. Kortom, hij heeft 
vrijwel alles gedaan en is nog 
steeds bereid om op verschillen-
de plekken hand- en spandien-
sten te verrichten.

De bloemen en de plaquette wa-
ren dan ook verdiend voor deze 
mannen. Op de foto ontbreekt 
Pleijster wegens ziekte.

Badmintonvereniging Oranjeboven

Ilona Veldhuis speelt 
de partij van de dag
Uitgeest - Het eerste team van 
Oranjeboven heeft met 8-0- ge-
wonnen van Slotermeer uit Am-
sterdam
De eerste herenenkel werd door 
Remon Hart eenvoudig gewon-
nen met 21-1 en 21-6.
De tweede herenenkel werd ook 
gewonen door Marcel met de 
standen 21-14. De tweede set 
werd in een spannende strijd 
met 24-22 gewonnen. 
De partij van de dag was die van 
Iona Veldhuis, haar damesenkel 
werd gewonnen in een zeer tac-
tisch spel en in drie sets was de 
buit binnen 14-21, 21-19 en 21-
15.
Het eerste damesenkelspel werd 
eenvoudig door Cindy gewon-
nen met 21-06 en 21-4. De da-
mesdubbel van Cindy/Ilona werd  
in een driesetter verloren. 

De herendubbel van Remon/
Dick werd snel beslist in 21-15 
en 21-16. 
De eerste mixpartij van Marcel/
Cindy werd snel beslist in 21-
17 en 21-11. De laatste mixpartij 
van Remon/Ilona werd ook nog 
in twee sets gewonnen
Eindstand 7-1 voor Oranjeboven.

Het jongens jeugdteam speelde 
leuke wedstrijden maar de Kop-
loper in de poule was toch een 
maatje te groot. Pepijn Boter-
man traint naast zijn eigen club 
ook nog in Krommenie. Kinde-
ren kunnen zich namelijk voor 
breedte trainingen. Pepijn heeft 
zijn enkelspel in twee sets ge-
wonnen in 21-6 en 21-17. Eind-
stand 1-7 voor Haarlem. 
Volgende week zondag speelt 
het jeugdteam in Amstelveen.

KV Stormvogels geeft over- 
winning nog uit handen
Uitgeest - KV Stormvogels 
heeft de wedstrijd tegen Kieviten 
met 17-17 afgesloten. Het team 
moest na een enerverend duel 
toestaan dat het enige seconden 
voor tijd nog gelijk werd.

Stormvogels opende ijzersterk 
tegen de tegenstander uit Wor-
merveer. Er werd scherp ge-
speeld en al snel stond het 2-0. 
De teams waren daarna aan el-
kaar gewaagd en het stond een 
kwartier later 4-4. In de daarop 
volgende minuten wist Kieviten 
twee keer te scoren. Maar via 
vier geweldige afstandsschoten 
van Evelien Jongejans en Jolan-
da Laanbroek werd de slotfase 
van het eerste bedrijf succesvol 
afgelopen. Het stond met rust 9-
6 voor de Uitgeestenaren. Spe-
ler Gerard Valkering: “Er was in 
de kleedkamer een prima sfeer. 
We waren vooral blij met ons 
scorend vermogen.” In de twee-
de helft bleef het duel gelijkop-

gaand. De tussenstand werd 12-
12. Daarna zakte Stormvogels te-
rug en moest accepteren dat het 
drie punten achter stond (13-16). 
Maar door als hecht collectief 
te spelen werd het toch 16-16. 
Door een afstandsworp werd het 
vlak voor tijd 17-16 en de over-
winning leek binnen. Maar uit de 
allerlaatste aanval kon Kieviten 
toch nog de gelijkmaker scoren. 

Valkering had na afloop gemeng-
de gevoelens over het duel. “Dat 
we zo vlak voor tijd nog de over-
winning uit handen geven is ba-
len. Maar het was een spannend 
duel van twee teams die alles 
hebben gegeven. We zijn na die 
drie punten achterstand goed 
teruggekomen. We wisten vooraf 
dat deze tegenstander sterk was 
want de week daarvoor hadden 
ze van Swift gewonnen.”
Stormvogels moet het zaterdag 
opnemen tegen SDO (Zoeter-
meer). 

Vrij weekend voor MHCU
Uitgeest - Geen hockey het af-
gelopen weekend bij MHCU. De 
forse hagel- en sneeuwbuien van 
afgelopen zaterdag waren de 
oorzaak van het niet doorgaan 
van de competitiewedstrijden bij 
MHCU en vele omliggende hoc-
keyverenigingen. Aanvankelijk 
werden alleen de ochtendwed-
strijden afgelast, maar de weers-
voorspellingen waren dusdanig 
slecht dat de keurmeesters van 
MHCU niet anders konden dan 
het veld ook voor de middag on-
bespeelbaar te verklaren. Voor 
veel kinderen een teleurstel-
ling, voor veel ouders een onver-
wachte vrije zaterdag.

Hockey wint momenteel enorm 
aan populariteit. Dat is zeker te 
zien aan het aantal jeugdteams 
dat bij MHCU deelneemt aan 
de competitie. Het is echt nog 
niet zo heel lang geleden dat al-
le teams tegelijk thuis dan wel 
uit speelden, maar dat is nu niet 
meer mogelijk. Elke zaterdag zijn 
er activiteiten te bespeuren bij 
MHCU. 
De hockeyclub is echter hard op 
zoek naar jongens. Het is een 
groot misverstand dat hockey al-
leen een meidensport is. De mei-
den zijn inderdaad behoorlijk in 
de meerderheid, maar om aan 
hockey nu het label van meiden-

Programma sport- en 
tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 27 november: 20:00 
uur dartcompetitie, 20:00 uur 
volleybalcompetitie. 

Vrijdag 28 november: 20:00 uur 
dartcompetitie RZVV SNS Re-
giobank Competitie, 19:30 uur 
De Groot Verzekering-Autobe-
drijf Uitgeest, 20:10 uur TD-Sup-
port-Bellus Bouwkosten, 20:50 
uur Snijder Stoffering-Grafico, 
21:30 uur De Bonte Vivant 2-Piet 
Putter Bouw, 22:10 uur Unibet.
com-Bouw en Funderingstech-

niek, 22:50 uur De Buurvrouw-
Tesselaar.
Zaterdag  29 november: 12:00 
uur korfbalcompetitie, 20:00 uur 
tennistoernooi van Rijn.
Zondag 30 november: 10:00 uur 
jeugddarten, 15:00 uur korfbal-
competitie, 16:00 uur tennistoer-
nooi Admiraal.
Maandag 1 december: 20:30 uur 
KNVB zaalvoetbalcompetitie.
Woensdag 3 december: 20:00 
uur recreatie volleybal en bad-
minton.

sport te hangen, nee, dat is ze-
ker niet waar. 
Hockeyclub Uitgeest is gewoon 
een club waar voor de jeugd ook 
het nodige georganiseerd wordt. 
Zo staat nog voor de kerstva-
kantie een heuse clinic voor de 
jeugd gepland. Deze zal georga-
niseerd worden door Bovelander 
en Bovelander wat in de hockey-
sport geen onbekende naam is. 
Lijkt hockey wat? Kijk dan eens 
op de website: www.mhcu.nl of 
stuur een mail naar jeugdza-
ken@mhcu.nl. 
Men mag vier keer gratis mee-
trainen voordat men beslist om 
lid te worden. 

Clinic speedbadminton
Uitgeest - Op 7 december wordt 
er een clinic speedbadminton 
georganiseerd door Badminton-
club Oranjeboven in Sporthal en 
Tennisvereniging De Zien te Uit-
geest. 
De Nederlands Badminton Bond 
zorgt voor de spullen en een ge-
diplomeerde instructeur. Op-
geven bij Dick Breeuwer 0251-
319793 of 06-42458979.  
Het ouderkind badmintontoer-
nooi begint om 13.00 uur. De cli-
nics van speedbadminton wor-

den gegeven om 14.00 en 16.00 
uur en duren ongeveer 45 minu-
ten. Tijdens de pauze van het ou-
derkindtoernooi wordt een de-
monstratie gegeven van het eer-
ste team. De inschrijvingskosten 
voor het ouderkindtoernooi be-
dragen 5,00 euro.

Voor meer informatie over bad-
minton of speelbadminton kan 
men terecht bij Dick Breeu-
wer, tel. 0251-319793 of 06-
42458979.

Rustige tijd 
voor FC Uitgeest
Uitgeest - De vrouwen van FC 
Uitgeest kwamen afgelopen 
weekendniet in actie vanwege 
de sneeuwval. Zondag 30 no-
vember is het team ook vrij van 
verplichtingen. Aanvoerder Shari 
Breetveld: “We spelen pas op 
zondag 7 december weer. Berk-
hout komt dan naar ons complex 
toe. Het duel begint om elf uur. 
We zullen van de week hard trai-
nen om ze zo goed mogelijk te 
kunnen bestrijden.”
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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.

Collecte
Beatrixfonds
De collecte van het Prinses Beatrix 
Fonds in de periode 7 t/m 13 
september heeft in Uitgeest een 
opbrengst gehad van 3.629,09 
euro.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
P.J. Wiedijk, 62 jaar

Kijk op Uitgeest
Vliegtuig-
lawaai
Vorige week was ik net als veel 
inwoners van Uitgeest, maar ook 
van ons omliggende gemeenten, 
naar ‘Bobs’ voor de informatie-
avond over de uitkomst van de 
zogenaamde Tafel van Alders. Dit 
is een overleg op initiatief van het 
Rijk onder voorzitterschap van 
oud-commissaris van de Koningin, 
Hans Alders. Bewoners, bestuur-
ders, maar ook de luchtvaartsec-
tor zaten in dit overleg. Eén van 
de doelen was de hinder voor de 
omwonenden van Schiphol te ver-
minderen.

Naast Hans Alders voerde ook 
Henk Eilert het woord. Henk heeft 
vanaf het begin deelgenomen aan 
de tafel van Alders. Hij heeft daar 
veel werk verzet. Toch gaf hij eer-
lijk aan de toehoorders aan dat hij 
niet helemaal een tevreden man is. 
Er is veel bereikt, maar op een aan-
tal punten heeft hij ook niet alles 
kunnen binnenslepen. Toch her-
kende ik enkele goede onderdelen 
in het advies waarvoor Henk zich 

heeft hardgemaakt. 

Het was een bewogen avond. Dui-
delijk werd mij dat veel mensen 
het vertrouwen in dit soort over-
leggen hebben verloren. Het vlieg-
tuiglawaai valt ook niet mee. Zeker 
niet in Uitgeest. Soms wordt er zo 
laag gevlogen, met landingsgestel 
al uit, dat je bijna in het ruim kunt 
kijken. Inwoners gaven aan dat ze 
er slecht van slapen. En dat ze het 
gevoel hebben dat uiteindelijk het 
economische belang van Schiphol 
boven het welzijn van de omwo-
nenden zal prevaleren. Het blijft 
ook in de toekomst van belang 
dat we aandacht blijven vragen 
voor de overlast. Economische be-
langen zijn niet te onderschatten, 
maar het moet hier wel leefbaar 
blijven.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Gemeenten en andere lagere overheden zoals waterschappen, 
politiekorpsen mogen sinds kort hun papieren archieven onder 
voorwaarden vervangen door een digitaal archief. De opkomst bij 
een voorlichtingsdag van de provincie Noord-Holland over digi-
tale archieven was dan ook zeer groot. 

De provincie moet op grond van de 
Archiefwet toestemming geven wan-
neer gemeenten en andere lagere 
overheden archieven gaan overzet-
ten op een andere informatiedrager. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
overzetten van een papieren archief 
op microfilm waarna het origineel 
wordt vernietigd. Sinds 2000 mocht 
een papieren archief al worden ver-
vangen door microfilm. Gemeenten 
en andere lagere overheden zoals 
waterschappen, politiekorpsen en 
gemeenschappelijke regelingen 
kunnen sinds juni 2008 bij de pro-
vincie eveneens een aanvraag in-
dienen voor het vervangen van een 
papieren archief door een digitaal 
archief. Een groot aantal gemeen-
ten is hier donderdag 20 november 
over voorgelicht. Daarnaast hebben 
zij ervaringen uitgewisseld.

Duurzame opslag
Tot voor kort gaf de provincie Noord-

Holland geen toestemming voor het 
vernietigen van papieren archieven 
omdat het niet duidelijk was dat de 
langdurige bewaring van digitale ar-
chieven was verzekerd. De laatste 
jaren is er internationaal meer erva-
ring gekomen met het duurzaam di-
gitaal bewaren van archieven. Hier-
voor zijn goede normen ontwikkeld. 
De provincie kan aan de hand van 
deze normen toetsen of de opslag 
duurzaam is.
Veel gemeenten en lagere overhe-
den zijn bezig met de overgang 
naar digitale werkprocessen. Mid-
deleeuwse oorkonden of stukken 
met historische waarde moeten 
natuurlijk wel als origineel worden 
behouden. Vanwege het historische 
belang geldt dat bijvoorbeeld ook 
voor de brieven die na de moord 
op Theo van Gogh op straat zijn 
gelegd. De provincie Noord-Holland 
heeft precies omschreven welke ar-
chieven wel en welke niet vervan-

gen mogen worden. Ook zijn er dui-
delijke regels voor het nauwkeurig 
omzetten van archieven naar een 
digitale vorm of naar een microfilm. 
Meer informatie is te vinden op de 
website van de provincie Noord-Hol-
land, onder Archieven.

Digitaliseren papieren archief toegestaan

‘Tokkies’ ter ziele
Eind vorige week heeft het laatste 
uur geslagen voor een ‘beeldbepa-
lend pand’. Dit voormalige woon-
huis had allerlei bijnamen, maar die 
behoren nu evenals de bouwval zelf 
tot de verleden tijd. Op deze plek 
en op de locatie van de voormalige 
Rabobank komt De Florijn, een com-
binatie van winkels en appartemen-
ten.

Sinterklaas
en de samba
Zondag een week geleden kwam 
Sint Nicolaas zoals gebruikelijk 
aan in Uitgeest. In de binnenhaven 
zette hij voet op Uitgeester bodem 
en na een rijtochtje per koets werd 
hij bij het Regthuys hartelijk verwel-
komd door burgemeester Baltus. De 
stemming onder jong en oud was 
opperbest. De harmonie speelde 
Sinterklaasliedjes en bracht de bur-
gemeester tot zingen voor de micro-
foon. Een orkestje deed haar en vele 
anderen ook zichtbaar plezier met 
een stukje samba. Natuurlijk genoot 
ook de goedheiligman met volle 
teugen. Maar dat doet hij eigenlijk 
altijd in Uitgeest.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De welstandscommissie behandelt op maandag 1 december 2008 om 
14.00 uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Ber-
gen en Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in 
het gemeentehuis van Uitgeest. De agenda van de bouwplannen van 
de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 27 november 2008 wor-
den ingezien bij de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis van 
Uitgeest of u kunt contact opnemen met mevr. K. Dekker, tel. 0251 
- 36 11 69.

VERGADERING cOMMIssIE sAMENlEVINGszAKEN
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering 
op maandagavond 1 december in de raadzaal van het gemeentehuis. 
De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs.
- Krediet op grond van het Programma Onderwijs 2009.
- Afrekening kosten muziekonderwijs 2005-2008.

VERGADERING cOMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op 
dinsdagavond 2 december in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

- Voorbereidingsbesluit Westergeest 65.
- Ontwikkelingsvisie Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
- Plan van aanpak Structuurvisie.

stANDPlAAtsEN ANNA VAN RENEssEPlEIN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend, dat zij in hun vergadering van 11 november 2008 hebben be-
sloten dat de beleidslijn ten aanzien van standplaatsen als volgt is 
gewijzigd c.q. aangevuld: Op het Anna van Renesseplein is op de lo-
catie van de voormalige bushalte een tweede reguliere standplaats 
aangewezen. De reeds bestaande standplaats blijft bestemd als re-
guliere standplaats, doch slechts voor die branches, die volgens de 
milieuwetgeving geen hinder veroorzaken.
Er zal geen standplaats worden gegeven voor twee (nagenoeg) de-
zelfde branches op de beide standplaatsen op het Anna van Renes-
seplein.

Burgemeester en wethouders van Uitgeest,
de secretaris wnd., de burgemeester,
mr. W.A.M. Admiraal mevr. drs. A.E.H. Baltus

stANDPlAAtsVERGuNNINGEN 2009
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat aan 
de volgende personen op de navolgende plaatsen en tijdstippen een 
standplaatsvergunning is verleend voor het jaar 2009:
- S&S Bloemenhandel vrijdag en zaterdag de gehele dag op de Prinses 

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

nabij de Marskramer en op zaterdag de gehele dag op het parkeer-

terrein bij Super de Boer aan de Melis Stokelaan
- Andrea Kaas Noten op zaterdag de gehele dag op het terrein aan de 

Middelweg nabij de Marskramer
- De heer C. Zwarthoed (verkoop vis) op woensdag de gehele dag op 

het Anna van Renesseplein
- De heer H.I. Koc (verkoop patat, snacks, shoarma en Turkse brood-

jes) op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
de gehele dag op het Anna van Renesseplein.

Tevens is vergunning is verleend aan Kerssens Vishandel te Akersloot 
om op 24 en 31 december 2008 van 09.00 tot 19.00 uur een stand-
plaats in te nemen ten behoeve van de verkoop van vis op het parkeer-
terrein bij Super De Boer aan de Melis Stokelaan.

Aan bovengenoemde vergunningen zijn voorwaarden verbonden.

EVENEMENtEN DE zWAAN
De Burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat een algemene ver-
gunning voor het jaar 2009 is verleend op grond van het bepaalde 
in de APV, aan Stichting Dorpshuis “De Zwaan” voor het houden van 
evenementen in Dorpshuis “De Zwaan”, Middelweg 5, alhier, die in 
overeenstemming zijn met haar doelstellingen.

Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen 
tegen de besluiten ‘Standplaatsvergunningen 2009’ en ‘Evenementen 
De Zwaan’ een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de be-
kendmaking ervan.

VAcAtuRE GEMEENtE uItGEEst
De afdeling Facilitaire Zaken van de gemeente Uitgeest is op zoek naar 
een financieel-administratief medewerker (M/V) voor 20 uur per 
week. Solliciteren vóór 12 december 2008. Meer informatie op: www.
uitgeest.nl/vacatures/.

tER INzAGElEGGING, VERzOEKEN OM VRIJstEllING
Met ingang van vrijdag 28 november 2008 ligt in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

Bl 2008-097 Kerkbuurt 1
Vergroten urnenmuur

Met ingang van vrijdag 28 november 2008 ligt in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel
3.22 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2008-093 Middelweg 119
Oprichten bouwketenterrein

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

Te koop:
Doos vol met videobanden 
10,- Vitrinekast 150,- CD-
rek lamp 70 cd of cd-roms 
30,- ladekast 10,- kinder-
fiets 15,- staande lamp  kleur 
zwart 5,- Tel: 0255-525073
Te koop:
Poppenhuis 150 hoog x 
120 breed+meubels. 75,-
. Tel: 0251-237708
Gevraagd:
Oude aandelen, brieven, fol-
ders, oude documenten, kaart - 
of fotoalbum. Tel: 023-5360572
Te koop:
Design kerstboom goud 180 
cm 20,-. Rotantafel rond of 60 
x 100 + stoel 25,-. Zonnebank 
2x 10 lp. 50,-. d.bl. bord IJmui-
den 25,-. Tel: 023-5376726

Te koop:
Norrod computer ‘05 incl. Win-
dows XP en Canon printer. Vraag-
prijs 50,-. Tel: 0251-210301
Aangeboden:
Gratis af te halen. 5 pak-
jes dierenstickers van 
Deen. Tel: 0251-258612
Gevraagd:
Accordeon oud of defect 
haal ik gratis bij u op voor on-
ze hobby. Tel: 023-5639828
Te koop:
Manou rieten 2 1/2 zits. Kraakt 
niet. 200,-. Riet is platgeweven, 
heel mooi! Tel: 0251-212843.
Te koop:
Xbox spelcomp. (geen 360) met 
4 spellen (Grand Theft Auto 3 
soorten en Dr. Muto) en draadl. 
cont., 90,- Tel: 0251-250956

Te koop:
Herenfiets Raleigh 5 ver-
snellingen frame 60 cm, prijs 
95,-. Tel: 0251-820829
Te koop:
Stalen noren merk Viking 
maat 42 prijs 20,-, parkenpas 
voor Amerika 1 jaar geldig 
prijs 25,-. Tel: 0251-248449
Te koop:
K3 meisjesfiets 20 inch als 
nieuw leeftijd 5 tot 7 jaar voor 
100,-. Tel: 0251-221652
Te koop:
Mooie Bebe Comfort kinder/
wandelwagen blauw met tas en 
parasol 75,-. Tel: 0251-230488
Te koop:
Piano d.br. in g. st. merk Grunert 
bouwjaar 1920, zelf transport 
regelen 250,-. Tel: 0251-226286

Te koop:
Technic 2000 type sneeuwket-
ting 170-13, 165-13, 560-13, 
590-13, 175/70-13, 185/65-13 
prijs 15,-. Tel: 0251-239369
Te koop:
6 smeedijz. kand. 30,-, 5 kof-
fers met kleren 50,-, bruids-
jurk met hoedje en boeket 20,-
, 3 luxaflex 150 bij 93 cm samen 
voor 15,-. Tel: 0251-239437
Te koop:
Sierhek 8 mtr + 2x1,5 draai-
hek hoog 110, gegalv. en ge-
poedercoat prijs 499,-. Staan-
de waterk. met watertank als 
nieuw 75,-. Tel: 023-5376931
Te koop:
Damesfiets Gazelle 26 inch (oud 
type) met ter.tr.rem en fietstas-
sen achter, 60,-. Tel: 0251-233236

Gevraagd:
Oude ansichtk. van voor 1960. 
Eerlijke prijs. Tel: 0182-611171
Te koop:
2 Nomad babyslaapzak-
ken i.z.g.st. geschikt voor 
de kinderwagen per stuk 
20,-. Tel: 0251-249203
Te koop:
Rolgordijn hoog 250, breed 
170, prijs 35,-, rieten fiets-
mandje 10,-. Tel: 0251-231692
Te koop:
Tweezitsbank bl. alcantara 50,-
, driezitsbank, bl. 2,5 jaar weef-
stof 100,-. Tel: 0251-314027
Te koop:
Nieuwe mobiele telefoon 
Samsung B-130, leuk ca-
deau voor in de schoen prijs 
20,-. Tel: 0251-820879

Te koop:
Dru gashaard met houtblok-
ken en voorbrander i.g.st. 
150,-. Tel: 0251-245306
Te koop:
Zeer luxe rvs schalenset, 4 scha-
len. diam. 14, 17, 19, 21 cm  en 
juskom 95,-. Tel: 0251-237760
Te koop:
Huish.machine type A17 prijs 
25,- i.z.g.st., Moulinex fri-
tuurpan, mod.A63, aut. be-
reid wijze. Inhoud 2,2 tot 2,5 li-
ter olie, i.z.g.st. prijs 45,-,  heren-
fiets Raleigh voll. opgeknapt 
prijs 100,-. Tel: 0251-237760
Te koop:
Hometrainer 18 kilo vlieg-
wiel, diverse meters, w.o. snel-
heid en cal. verbruik 100,-. Tel: 
0255-502170 na 19.00 uur


