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Willen Uitgeesters fusie?
Uitgeest - Woensdagavond 
20 november bezochten circa 
300 Uitgeesters de bewoners-
avond in Bob’s waar duidelijk-
heid moest komen over de ge-
voelens van de dorpelingen met 
betrekking tot de toekomst van 
Uitgeest. Een volle zaal, dat wel. 
Maar een magere opkomst voor 

het aantal inwoners. De aanwe-
zigen werden stellingen  voor-
gelegd als; ligt de toekomst van 
Uitgeest in de regio Duinstreek 
BUCH (Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum, Heiloo) of in de IJmond 
(Velsen, Beverwijk, Heemskerk). 
Is de dienstverlening aan de bur-
ger bij een fusie gegarandeerd 
of alleen bij samenwerking en 
is de identiteit van Uitgeest het 
best gewaarborgd met Heems-
kerk of met Castricum, Akersloot 
en Limmen?
Met gekleurde kaarten kon wor-
den gestemd en burgemeester 
Theo van Eijk meldde dat de uit-
komsten door de gemeenteraad 

zouden worden meegenomen in 
de uiteindelijke besluitvorming. 
Bij de neergelegde stellingen 
werd duidelijk dat het publiek 
gedegen achtergrondinforma-
tie miste en zich daardoor geen 
gefundeerde mening kon vor-
men. Ook borrelde bij een aantal 
mensen de vraag op of het niet 
handiger zou zijn een referen-
dum te houden omdat dit 13.000 
mensen aangaat in plaats van 
300. Burgemeester Van Eijk zei 
te leren van alle suggesties en 
dat er voldoende informatie zou 
verschijnen mocht het toch tot 
een referendum komen. (Moni-
que Teeling)

Kerstavond bij de K.V.B. 
met popkoor Surprising
Uitgeest - Op dinsdag 10 de-
cember viert de Katholieke Vrou-
wen Bond (K.V.B.) haar jaarlijkse 
kerstavond. Eerst wordt volgens 
de traditie een Viering gehouden 
in de roomskatholieke kerk, de-
ze begint om 19.00 uur. Voorgan-
ger is pastoor Bruno Sestito. De 
Viering wordt muzikaal begeleid 
door het koor Laus Deo. 
Daarna wordt de (besloten)  
avond om 20.00 uur vervolgd 
in De Zwaan. De zaal gaat om 
19.45 uur open.  
Na de koffi e neemt het klein-
koor van popkoor Surprising uit 
Uitgeest het muzikale gedeel-
te van de kerstavond voor haar 

rekening. Surprising staat garant 
voor een vrolijk, sprankelend op-
treden. 

Leden kunnen zich aanmelden 
vrijdagochtend 29 november van 
10.00 tot 12.00 uur en vrijdag-
avond 29 november van 18.30 
tot 19.30 uur bij Alie de Reus, dr. 
Brugmanstraat 4d. 

De kosten voor deze kerstavond 
bedragen 5 euro per persoon. 
Om de kerstavond zo goed mo-
gelijk te laten verlopen krijgt ie-
der lid na aanmelding en beta-
ling een entreebewijs voor de 
kerstavond. 

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl

WIE ZOET IS 
KRIJGT LETTERS

Castricum
Heerhugowaard
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Volg ons op facebook 
en doe mee met ons 
chocoladeletter spel

Beverwijk - Heemskerk - Alkmaar
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
Mobiel 06-37151513
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 13-
11-2013: Saar Johanna Maria, 
dochter van M.G. Zondervan en 
M.H.A. Borst, geboren te Bever-
wijk. 13-11-2013: Noah Joseph 
Franciscus, zoon van M.G. Zon-
dervan en M.H.A. Borst, geboren 
te Beverwijk. 17-11-2013: Sanna, 
dochter van B. Tijsen en B. Bak-
ker, geboren te Alkmaar. 18-11-
2013: Guus, zoon van S. van Lu-
beck en N.A. Kroes, geboren te 
Castricum. 18-11-2013: Noah 
James, zoon van J. Lute en A.N. 
van Esveld, geboren te Bever-
wijk. 18-11-2013: Rijk Jan Kees, 
zoon van J. Kort en M.J.C. Kam-
hoot, geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen: 13-11-
2013: Sophie Isabelle, dochter 
van B.M. Smit en R. Tieman, ge-
boren te Alkmaar.

Wonende te Akersloot: 18-11-
2013: Loïs, dochter van C.J.N. 
Beentjes en M. van der Eng, ge-

boren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
19-11-2013: van Leeuwen, Jo-
hannes A.M. en Ekkel, Agatha, 
beiden wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
14-11-2013: Peeters, Lex en 
Groot, Sandra M., beiden wo-
nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 10-11-
2013: Riebeek, Johanna, oud 86 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met P. Siewers. 
12-11-2013: Tempelman, Ber-
nardus A., oud 79 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met C.J.M. Stut. 15-11-2013: de 
Jong, Jan, oud 93 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd ge-
weest met A. Hardorff. 19-11-
2013: Twisk, Margaretha T., oud 
84 jaar, overleden te Castricum.

Tien euro voor honderd bakstenen

Hilda Kibet legt eerste steen school

Castricum - Hilda Kibet heeft 
maandag 11 november, namens 
de stichting Kibet4Kids, de eer-
ste steen gelegd voor het bou-
wen van klaslokalen voor de Ko-
lol primary school in Kenia. ,,Dit 
is de eerste stap op weg naar be-
ter onderwijs voor kansarme kin-
deren in Kenia’’, zei Hilda bij de 
feestelijke gebeurtenis. De stich-
ting Kibet4Kids is vorig jaar op-
gericht door de Castricumse top-
marathonlopers Hilda Kibet en 
Hugo van den Broek. De stich-
ting is een project gestart om 
de Kolol primary school te hel-
pen met het bouwen van klas-
lokalen. Kolol primary school is 
een openbare basisschool in een 
arm plattelandsdorp in de Keni-

aanse riftvallei, waar geen voor-
zieningen zijn en slechts vier  lo-
kalen. Tot op heden was dat ge-
noeg, maar het aantal leerlingen 
groeit en de Keniaanse overheid 
heeft geen geld voor meer inves-
teringen in het onderwijs in Ko-
lol. Kibet4Kids besloot tot actie 
over te gaan. 
De bouw van het klaslokaal is 
mede mogelijk door een sub-
stantiële bijdrage van Stichting 
Castricum helpt Muttathara. ,,De 
Stichting Kibet4Kids is onzettend 
blij met deze bijdrage’’, zegt Hu-
go van den Broek. ,,Daardoor 
konden we direct tot actie over-
gaan.’’ De stichting weet zich ge-
steund door een comité van aan-
beveling dat bestaat uit Paul Ro-

senmöller, Gerda Verburg, Jan 
Pronk en Pieter Winsemius.

,,Toen ik voor het eerst in Kolol 
kwam, schrok ik van de armoe-
de’’, zegt Hilda Kibet. ,,De onder-
wijsvoorzieningen zijn erg slecht. 
Als niemand deze gemeenschap 
helpt, is er geen toekomst voor 
de kinderen. Ik ben daarom blij 
dat we met de stichting aan de 
slag kunnen voor goed onder-
wijs.’’ 
En maandag 11 november was 
het zover. Het schoolterrein liep 
’s ochtend om 9.00 uur vol met 
kinderen, docenten en ouders. 
De stemming was uitbundig, de 
kinderen hieven een lied aan om 
hun dank te tonen en veel ou-
ders kwamen Hilda, Hugo en de 
zusjes Kibet bedanken voor hun 
hulp. Na verschillende speeches 
legde Kibet de eerste steen, sa-
men met haar zus Sylvia en een 
leerling van de school. Direct 
hierna gingen de aanwezige 
werklui aan de slag om de fun-
dering te leggen.
Kibet4Kids wil in de komen-
de jaren voor Kolol vijf klasloka-
len bouwen, een bibliotheek, een 
docentenkamer en een toiletge-
bouw. Ook wil de stichting de 
kinderen lesmateriaal geven, de 
docenten bijscholing aanbieden 
en de leerlingen dagelijks voor-
zien van een lunch. Of dit alles 
gaat lukken hangt af van de do-
naties. Kibet4Kids steunen? Surf 
dan naar www.kibet4kidsfoun-
dation.org of maak geld over op 
rekening nummer 1741.39.756 
van Stichting Kibet4Kids foun-
dation. Van tien euro kunnen 
honderd bakstenen worden ge-
kocht, of twee studieboeken, of 
vijftig schriften. Kibet4Kids heeft 
de ANBI status dat betekent dat 
giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

Castricum - Zondag 1 decem-
ber komen Sinterklaas en een 
aantal Zwarte Pieten op bezoek 
bij het Hof van Kijk Uit. 
Geheel in stijl komt hij aan met 
paard en wagen om 14.00 uur. 
Een accordeonist komt langs om 
sinterklaasliedjes te spelen. De 
sint hoopt dat er veel kinderen 
komen om er een mooi feest-
je van te maken. Het Hof van 
Kijk Uit is te vinden op de Ou-
de Schulpweg 4, in het bos nabij 
Kijk Uit. Op de foto de Sint in zijn 
slaapkamer op de Torenstraat.

Sint bij Hof 
van Kijk Uit!

Castricum - Bhutan is het bij 
zeer velen nog onbekende de-
mocratische koninkrijk in de Hi-
malaya, waar boeddhisme een 
levensstijl is. Het land, ongeveer 
zo groot als Nederland, ligt inge-
klemd tussen China, Tibet, Ne-
pal en India. Eugènie Herlaar 
heeft Bhutan van West naar Oost 
doorgetrokken en het land heeft 

Lezing Bhutan grote indruk op haar gemaakt. In 
het kader van ‘De Ochtenden’, 
een samenwerking tussen Stich-
ting Welzijn Castricum en Biblio-
theek Castricum, vertelt Eugènie 
op vrijdag 6 december in de bi-
bliotheek haar ervaringen in de-
ze lezing. 
Door middel van uitgebreide 
projectie brengt zij zo dit onbe-
kende land wat ‘dichterbij’. Aan-
vang 10.00 uur, entree 2,50 euro 
voor koffie en thee. 

Castricum - Donderdag 5 de-
cember  is er weer inloop in ’t 
Praethuys in Castricum. De in-
loop geeft mensen met kanker 
of die met kanker te maken heb-
ben, naasten en nabestaanden 
de gelegenheid vragen te stel-
len en hun verhalen te delen.  
’t Praethuys in Castricum is ge-
opend van 10.00 - 12.00 uur aan 
de Dorpsstraat 23. Voor meer in-
formatie zie:  www.praethuys.nl 
of tel. 072- 5113644. 

’t Praethuys 
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Eerste Hobbyfestival
Uitgeest - Op zondag 8 de-
cember wordt in het Sportcen-
trum Uitgeest aan de Zienlaan 4 
voor de eerste keer het Hobby-
festival gehouden van 10.30 tot 
16.30 uur. Dit is een hobbybeurs 
met circa vijftig marktkramen 
met nieuwe producten en beno-
digdheden voor de diverse crea-
tieve hobby’s. Op het Hobbyfes-
tival in Uitgeest zijn materialen 
aanwezig zijn voor onder ande-
re (3d)kaarten, miniaturen, pop-
pen, scrapbooken, ponsen, ha-
ken, breien, borduren, sieraden 
maken, encaustic art, beren ma-
ken, et cetera. Ook kan men aan-
schuiven bij een aantal demon-
straties. 
Het Hobbyfestival in Uitgeest 
is de uitgelezen plek voor de 
standhouders om de noviteiten 
op hobbygebied te tonen. Een 
bezoek aan het Hobbyfestival is 
de beste manier voor informatie 

over de nieuwe producten. De-
monstraties, workshops of een 
gesprek met een ‘kenner’, daar 
kan geen internet tegenop.
Verzamelen is ook een hobby. 
De organisatie is daarom zeer 
verheugd met de komst van de 
Samzam-verzamelclub. 
De bezoekers krijgen het maga-
zine ‘Hobbyfestival’ gratis, zo-
lang de voorraad strekt, bij de 
entree. Een magazine van 36 
pagina’s gevuld met informatie 
over diverse hobby’s. Nummer 
twee is ook nog beperkt gratis 
verkrijgbaar. De entree voor vol-
wassenen is 4 euro. Via www.
hobbyfestival.nl kan een kor-
tingsbon van een euro worden 
gedownload. Kinderen tot twaalf 
jaar hebben gratis toegang on-
der begeleiding. Het Hobbyfes-
tival wordt georganiseerd door 
Heins & Hobby’s. info@heins-
hobbys.nl, www.hobbyfestival.nl.

Castricum - Na twee jaar is 
Theo Wierdsma terug in Castri-
cum voor een lezing over graan-
cirkels. De lezing vindt plaats op 
zondag 8 december van 14.30 
uur tot 17.00 uur in dorpshuis De 
Kern. Theo Wierdsma reist al vele 
jaren elke zomer naar de graan-
velden rondom Avebury in het 
zuidwesten van Engeland om er 
onderzoek te doen naar graan-
cirkels die daar al jaren verschij-
nen. ,,De schoonheid, de com-
plexiteit en de geometrie van de-
ze graancirkels en de snelheid 
waarmee ze verschijnen maken 
het onmogelijk dat ze door men-

Graancirkels senhanden worden gemaakt”, 
zegt hij. Ook zegt Theo regel-
matig UFO-contact te hebben 
waardoor het voor hem mogelijk 
is de boodschappen in het graan 
te decoderen.  Aanmelden voor 
de lezing kan via info@adapa.nl 
of 06-23055087. Tegendraads; tweede 

boek van Ronald Krom
Castricum - Ronald Krom brengt 
na zijn succesvolle debuut ‘Eigen-
Aardigheden’ zijn tweede boek 
uit met als titel Tegendraads. De 
bundel telt 22 sprookjes, fabels 
en vertellingen. Met deze verha-
len, rijk versiert met illustraties 
van AnnaBea Steens, beschouwt 
Krom patiënten die hij tijdens zijn 
werk in de geestelijke gezond-
heidszorg heeft ontmoet en be-
handeld. In verhalen als De Brul-
beer, Het Theebos, Pijnakker, De 

Vlag van Sierra Leone schetst hij 
een wondere wereld, die een kijk-
je geeft in de psychiatrie. 
Ernstige stoornissen en soms te-
gendraadse gedragingen worden 
in een fantasierijke, magische en 
soms moraliserende vertelling 
verbeeld, waarbij droefenis, leed, 
geluk en humor hand in hand 
gaan. Krom is vanaf 1985 werk-
zaam in diverse functies in de 
ambulante en klinische psychi-
atrie binnen verschillende GGZ-

instellingen in Nederland. Voor 
meer informatie over zijn boe-
ken, een verhaal, koop of bestel-
ling zie: www.tegendraads-ggz.nl. 

IJmondse rock, Deense 
bluesrock en dj’s in Bak

Castricum - Op vrijdag 29 no-
vember begint De Bakkerij het 
weekend met de Deense Shivas 
Nat en Amp Salad. Op zaterdag 
30 november staan er een aantal 
dj’s achter de draaitafels. 
Het Deense Shivas Nat creëert 
op vrijdag 29 november vanaf 
21.00 uur een wereld van blues, 
garage en psychedelische rock. 

AmpSalad staat voor vuige rock 
uit de IJmond en zij serveren een 
pittige rocksalade. 
De zaal is om 21.00 uur open en 
de eerste band begint rond 22.00 
uur. De entree is 4,00/3,00 euro. 
Op zaterdag 30 november gaat 
De Bakkerij vanaf 21.00 uur door 
met een aantal dj’s. Gratis toe-
gang. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 21.00 uur  vrijdag 13.30 uur   
zondag 11.00 uur  dinsdag 21.00 uur   

woensdag 15.45 uur  
What Maisie knew

donderdag & vrijdag 13.30 uur  
maandag 20.00 uur   dinsdag 13.30 uur   

La Grande Bellezza
donderdag 20.00 uur  

vrijdag 18.30 & 21.30 uur   
zaterdag 15.45, 18.30 & 21.30 uur   

zondag 15.45 & 19.30 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

The Hunger Games 2: Catching Fire
woensdag 21.00 uur  

Diana
donderdag 19.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.30 uur   
zondag 19.30 uur  

dinsdag & woensdag 19.00 uur  
Het Diner

dinsdag 13.30 uur  
Hoe duur was de suiker

donderdag 13.30 uur  
vrijdag & zaterdag 18.45 uur  

zondag & woensdag 15.45 uur  
De nieuwe wildernis

vrijdag 16.30 uur  
zaterdag 13.30 & 15.45 uur   

zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur  

Midden in de Winternacht
vrijdag 16.30 uur   zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 & 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur  

Sinterklaas en de pepernoten chaos

Programma 28 nov t/m 4 dec 2013

Na een pijnlijke scheiding vech-
ten Susanna en Beale om de 
voogdij over hun zevenjarige 
dochter Maisie. Beiden doen 
er alles aan om bij de recht-
bank over te komen als de bes-
te en meest betrouwbare plek 
voor Maisie. Om deze reden 

trouwt Beale met oppas Mar-
go en Susanna met barman Lin-
coln. Terwijl de onderlinge vete 
tussen beide ouders uit de hand 
begint te lopen, beginnen Mar-
go en Lincoln steeds meer sym-
pathie voor Maisie te voelen. En 
uiteindelijk ook voor elkaar.

Een week voor Kerstmis ontdekt 
de tienjarige Max dat een eland 
door het dak van de schuur is 
gevallen. Het is niet zomaar een 
eland; het is Moos die niet alleen 
kan praten, maar ook nog eens 
werkt voor de Kerstman als test-
piloot voordat de rendieren het 
echte werk gaan doen. Tijdens 
de testvlucht met de slee is het 

Midden in de Winternacht
helemaal misgegaan, waardoor 
hij de Kerstman is kwijtgeraakt. 

Moos zal de Kerstman heel 
snel moeten vinden, want zon-
der Kerstman krijgt niemand ca-
deautjes. Max & Moos krijgen 
hulp van zusje Kiki, maar worden 
ook tegengewerkt door de ge-
mene buurman Panneman. 

Weihnachtsoratorium van 
de Oratoriumvereniging
Castricum - Op vrijdag 13 de-
cember verzorgt de Castricumse 
Oratoriumvereniging (COV) haar 
jaarlijks concert. Deze keer wordt 
het Weihnachtsoratorium van 
Bach uitgevoerd. Bijzonder is dat 
ook het zelden uitgevoerde ope-
ningskoor van deel vier ‘Fallt mit 
Danken, fallt mit Loben’ ten ge-
hore wordt gebracht. Het Bege-
leidingsorkest voor Noord-Hol-
land, de vaste samenwerkings-
partner van de COV, wordt voor 
deze gelegenheid aangevuld met 

twee hoorns. Verder leveren de 
solisten Heleen Koele (sopraan), 
Lien Haegeman (alt), Jan van Els-
acker (tenor) en Pieter Hendriks 
(bas) een bijdrage aan dit con-
cert. Het koor staat onder leiding 
van dirigent Pieter-Jan Olthof. Het 
concert begint om 19.30 uur in de 
Sint Pancratiuskerk, Dorpsstraat 
113-115 in Castricum. Kaarten 
zijn te bestellen via de koorleden, 
boekhandel Laan, muziekhan-
del Borstlap en VVV-agentschap 
Gusto en via tel.: 0251–656673.

Castricum - De nieuwe expo-
santen bij Streetscape op het 
Bakkerspleintje 81 zijn Joyce 
van Bruggen-Den Boer met haar 
unieke ‘Art of Joyce’ sieraden. 
Rikus Arzoni exposeert iconen 
en Angela Delsasso haar ‘recy-
cled art’. De expositie van Diny 

Streetscape Dijkman-Mulder loopt nog to 14 
december, hierna zijn in de eta-
lages schilderijen van José van 
Gool te zien. Ans Martens expo-
seert mode en accessoires van 
vilt en zijde. Mineke de Geest-
Kok exposeert schilderijen en 
Ton Rota keramische en marme-
ren beelden. Meer informatie op 
www.streetscape.nl 

Sony radio 
in retrodesign

Deze week 
eén van de te winnen 
puzzel prijzen in de 

50 Pluswijzer

XDR-S60DBP - 
DAB+/
DAB/
FM-digitale 
Radio
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Burgemeester zoekt 
onderbuikgevoel in vier kleuren

Uitgeest - Er was een bijeen-
komst in de Bob’s. Alle Uitgees-
ters waren uitgenodigd, weini-
gen kwamen! Aan de hand van 
enige zéér discutabele, slecht 
geformuleerde stellingen werd 
gezocht naar het gevoel van de 
burgers. Achtergrond informatie 
hadden we niet echt nodig, het 
ging om ons onderbuikgevoel. 
De gemeente had een extern 
bureau ingehuurd: kosten twin-
tigduizend euro! Die hadden 
leuk gefreubeld van dat geld. 
Ieder had 4 gekleurde kaar-
ten gekregen om zijn/haar me-
ning te geven, middels opsteken 
van één kleurtje. Zij hadden een 
spreekstalmeester geleverd die 
niet spreken of leiden kon. Wat 
schril afstak tegen de goed van 
de tongriem gesneden burger-
meester, Theo van Eijk. 
Deze burgemeester is in Uit-
geest met een missie van de 
commissaris van de koning in 
Noord-Holland. Op zijn CV staat 
menige Noord-Hollandse fusie! 
Dit bleek ook duidelijk uit zijn 
verhalen over alle fusies in den 
lande die hij al begeleid heeft. 
Hij tekent de provinciekaart in 
enkele grote gemeentes.
Het komt erop neer dat hij ons 
voor twee keuzes stelt: 
*Kiezen we voor samenwerking 
met de IJmond, waar we al 26 
samenwerkings-verbanden mee 
hebben, dan krijgen we de fu-
sie met Heemskerk erbij. Willen 
wij het enige groene pareltje zijn 
van deze economische groot-

heid? Misschien worden ze daar 
dan extra zuinig op! 
*Kiezen we voor fusie met de 
CAL-gemeentes (Castricum-
Akersloot-Limmen) dan krij-
gen we samen-werking met 
de BUCH-gemeentes (Bergen, 
Schoorl, Groet, de 3 Egmonden, 
Uitgeest, Castricum, Akersloot, 
Limmen en Heiloo) er zomaar 
bij. Wie weet halen we dan onze 
paspoorten in de toekomst af in 
Alkmaar! Bergen heeft immers 
geen gemeentehuis, ondanks 
de 14 dorpen of buurtschappen 
die onder hun jurisdictie vallen. 
Willen wij wel deel worden van 
zo’n groot conglomeraat van Vo-
gelwater tot Leipolder, waar-
in wij als Uitgeesters onderge-
sneeuwd raken. 

Dat onderbuikgevoel, dat zocht 
onze interim burgemeester. 
Zonder gefundeerde kennis 
van de samenwerkingsverban-
den, die er heden ten dage al 
zijn. Dat was niet nodig. Ons ge-
voel dat zocht hij. Dan kan la-
ter gezegd worden dat er ge-
luisterd is naar de inwoners. 
“Dan had je aanwezig moeten 
zijn op de hoorzitting, want daar 
had je een stem!” Dat wordt de 
dooddoener van de toekomst. 
Nu ligt de beslissing in januari 
bij de huidige raad van Uitgeest 
(die luisterde naar ons onder-
buikgevoel in vier kleuren!) en 
die stemmen we vervolgens 19 
maart weg voor nieuwe politi-
ci, die dan vast zitten aan de nu 

gemaakte keus.
Meer kennis van zaken hadden 
we kunnen hebben als er ver-
vroegde verkiezingen waren uit-
geschreven. Zoals dat in Alphen 
aan de Rijn wel kon. Dan had-
den we via de politieke partij-
en en hun slogans meer ken-
nis gehad van de politieke me-
ningen. Maar waren ze daar op 
de Middelweg bang voor, of in 
Haarlem?
In de meeting was de enige 
stelling die een duidelijke kleu-
rentelling opleverde: “Moet er 
een referendum komen?” Bij de 
overige stellingen werd meni-
ge keuze gemaakt met álle vier 
de kleuren in de lucht en soms 
drie! Was groen en blauw kleu-
renblindgevoelig? Waar maar 
een keuze mogelijkheid was 
voor twee! Hoe kan déze telling 
dan ons onderbuikgevoel weer-
geven? 

Wat zouden de kosten zijn van 
deze avonden in de Bob’s voor 
de inwoners en de bedrijven. 
Twintigduizend euro en nu gra-
tis toegang en drinken! We be-
talen het toch allemaal zelf bij 
de OZB!
Worden we in de toekomst ge-
regeerd en geschoffeerd door 
de grote jongens uit Alkmaar?                                                          

A. Smulders

INGEZONDEN

Avondje ‘Rad van Avontuur’ 
over toekomst van ons dorp
Uitgeest - Is het wel verstan-
dig om een keuze te maken op 
basis van een avondje ‘rad van 
avontuur’ over de toekomst van 
ons geliefde dorp?
Waar in het verleden nog een 
referendum nodig was voor on-
ze onafhankelijkheid moeten 
we nu met een ja en nee bord-
je het oordeel vellen? Op emo-
tie,  maar waar blijft nu de ra-
tio…………. Ondernemers en 
burgers gescheiden was het 
idee? Vele ondernemers vulden 
de bewonersavond, want zij zijn 
immers ook burgers. Wat ons 
heeft verrast: van waar toch dat 
onderscheid waar het de demo-

cratische vertegenwoordiging in 
ons openbaar bestuur betreft?
Wat Actie-Uitgeest voorstaat is 
informatie. Geen spelletjesavon-
den, maar harde feiten. Het rap-
port van de gemeente Castri-
cum wordt pas eind 2013 ver-
wacht. Ook Uitgeest heeft een 
nog niet openbaar rapport ge-
maakt. Waarom mogen burgers 
en ondernemers deze informatie 
niet ontvangen? 
Wij bepleiten snel opening van 
zaken, zodat er met ratio geko-
zen kan worden in plaats van 
vooropgestelde emotie. 

Actie-Uitgeest

INGEZONDEN

Verdiend gelijkspel 
voor MHCU meisjes A1
Uitgeest - Zaterdag stond uit 
tegen Amsterdam A2, een span-
nende en belangrijke wedstrijd 
op het programma voor MH-
CU meisjes A1. Na vorige week 
3 punten gepakt te hebben, wa-
ren de hockeysters ook nu super 
gemotiveerd.

In Amsterdam moest gespeeld 
worden op een waterveld. Voor 
de meiden uit Uitgeest was dat 
even wennen omdat de bal meer 
stuitert dan op het kunstgrasveld 
thuis in Uitgeest en het veld aan-
zienlijk sneller speelt.
het team begon sterk en netjes 
aan de wedstrijd. Amsterdam 
had meer balbezit, maar kwam 
meestal niet verder dan het mid-
denveld van Uitgeest.
Na 10 minuten spelen was het 
Amsterdam dat de 1-0 scoorde 
met een hard geplaatst schot.
Uitgeest liet zich niet kennen en 
was met vlagen sterker en dat 
resulteerde in een strafcorner. 
Lisanne Pronk gaf hem netjes 
aan in de stick van stopster San-
ne van Randeraat en Gwen  van 
Heijst pushte de bal netjes hoog 
in het doel van Amsterdam, 1-1. 
Na een tijdje kwam Carlijn Tiboel 
een op een met de keeperster te 
staan, een schijn beweging naar 
links volgde en de bal rolde rus-
tig rechts van de keeper het doel 
in 2-1. Na nog een doelpunt van 
Amsterdam was de stand in de 

rust 2-2. Na een goede pep-
talk van onze super fanatieke en 
leerzame coach (Jort Gaartman) 
in de kleedkamer werd de wed-
strijd voorgezet. Er werden ve-
le kansen gecreëerd aan beide 
kanten, maar vooral Amsterdam 
had na rust de beste mogelijk-
heden. De prima functionerende 
verdediging van Uitgeest stond 
echter steeds goed opgesteld en 
voorkwam een tegendoelpunt. 
De meiden van Uitgeest waren 
daardoor nog meer gedreven 
om een doelpunt te maken en 
dat resulteerde tot een 3-2 voor-
sprong, ook nu weer gemaakt 
door Carlijn Tiboel op bijna exact 
de zelfde wijze als haar eerste 
goal. 8 minuten voor het ein-
de van de wedstrijd kreeg Am-
sterdam een strafbal en die werd 
helaas net niet tegen gehouden, 
3-3. De meiden van Uitgeest en 
de coach gingen desondanks 
super blij het veld af, omdat ze 
tegen zo’n goed team gelijk had-
den gespeeld. Dit voelde als een 
overwinning. Uitblinkster van de 
week was de zeer goed keepen-
de Jolin Pruim die met een aan-
tal fantastische reddingen haar 
team in de wedstrijd hielt! 

Komende zaterdag speelt meis-
jes A1 thuis tegen Amstelveen 
A1 om 14.45, zij kunnen al-
le steun gebruiken tegen deze 
sterke tegenstander!

MHCU A1 vlak voor het begin van de wedstrijd

17-jarige 
Uitgeester 
beroofd

Uitgeest - Een 17-jarige jon-
gen uit Uitgeest werd in de 
nacht van zaterdag op zon-
dag rond 02.45 uur op het 
Smidspad beroofd door drie 
jongens.
De jongen stond hier naast 
een café toen de drie naar 
hem toe kwamen lopen van-
af de Middelweg. Zij vroe-
gen om zijn portemonnee. 
Toen hij dit weigerde wer-
den ze agressief en moest hij 
zijn jas afgeven. Hij kreeg nog 
een kaakslag, waarna de drie 
jongens wegliepen. In de jas 
zat de portemonnee van het 
slachtoffer.
Bent u getuige geweest van 
deze beroving of heeft u an-
dere informatie die van be-
lang kan zijn voor het onder-
zoek? Neemt u dan contact 
op met de politie in Beverwijk 
op telefoonnummer 0900-
8844 (lokaal tarief).

Workshop ‘Meer regie 
over je eigen leven’
Uitgeest - Op dinsdag 10 de-
cember is er in het gemeente-
huis Uitgeest om 13.30 uur een 
anderhalf uur durende workshop 
voor mensen die meer regie over 
hun eigen leven willen hebben. 
Voor wie de zorg voor een ander 
draagt en daarbij zichzelf wel-
eens uit het oog verliest, maar 
ook gewoon voor iedereen die 
een bewust veranderingspro-
ces wil bewerkstelligen. Meer 
regie betekent meer bewustzijn 
van wat je wilt veranderen en 
hoe je dat kunt aanpakken. Tij-
dens de workshop wordt aan-
dacht besteed aan zelfmotivatie, 

het stellen van haalbare doelen, 
omgaan met tegenslag en weer-
stand, gedragsverandering in de 
praktijk en een goed plan van 
aanpak. Deze in samenwerking 
met Centrum voor mantelzorg 
Maatjez georganiseerde work-
shop wordt gegeven door An-
gelique Huiberts, preventieme-
dewerker bij Context en Patrick 
Bellaart, mantelzorgconsulent bij 
Maatjez.

U kunt zich opgeven voor de 
workshop bij Context, via e-mail: 
noordholland@context.nl of tele-
fonisch: 088-3571980.
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Castricum - Op zondag 1 de-
cember begint om 14.30 een le-
zing in De Hoep van Gijsbert 
van Iterson Scholten. Naar aan-
leiding van de tentoonstelling  
over de oorlog van 1799 en de 
film ‘Soldaat onder het zand’, 
zijn er een tweetal lezingen pas-
send bij het onderwerp, de eer-
ste dus aankomende zondag. 
Aan de hand van een aantal the-
ma’s neemt Gijsbert van Iterson 
Scholten het publiek mee door 
de geschiedenis van de oorlog, 
van 1799 tot nu. 
Gijsbert is historicus en filosoof 
en was jarenlang werkzaam voor 
de Nederlandse vredesorganisa-
tie IKV Pax Christi. Momenteel 
werkt hij aan een proefschrift 
over verschillende opvattingen 
van ‘vrede’ aan de Vrije Universi-
teit in Amsterdam. De lezing kost 
vijf euro waarvan een euro naar 
War Child gaat. 
Wie de film ‘Soldaat onder het 
zand’, nog niet bekeken heef, 
kan dat doen om 13.30 uur in 
De Hoep. Men kan de film ook 
aanschaffen op dvd bij boekhan-
del Laan, De Hoep, Werkgroep 
Oud- Castricum en het Strand-
vondstenmuseum.

Lezing oorlog

Ook naar Pietentoneel?

Castricum - De pietjes van Pan-
cratius en Forento hebben za-
terdag en zondag in Uitgeest en 
Beverwijk met succes hun voor-
stelling ‘Grote boek op harde 
schijf’ gespeeld. Het verhaal gaat 
over de doldwaze ideeën van Iti-
piet om zijn laptop terug te krij-
gen. Het stuk duurt zo’n vijftig 
minuten. De kinderen genoten 
met volle teugen en hielpen mee 

om het grote boek weer gevuld 
te krijgen voor 5 december. Ook 
nog genieten van dit schouw-
spel? Komend weekend spelen 
zij ook nog. Zaterdagochtend 
in Geesterhage te Castricum. ’s 
Middags in de Beun in Heiloo, 
zondagochtend in Akersloot, de 
Vriendschap en ‘s middags in 
Limmen. Zie voor de tijden en re-
servering: www.forento.nl.

Open dag

Castricum - Op de eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 1 de-
cember is de expositie over het 
36e Jaarboek van de werkgroep 
nog te bezichtigen. Er zijn on-
der andere veel foto’s te zien van 
de Kennemer IJsbaan en van de 
plaatselijke slagers van de laat-
ste honderd jaar. Ook wordt er 
doorlopend een film vertoond 
van Hans Kinders over het tach-
tigjarige bestaan van de ijsbaan. 
De expositie is te zien in het His-
torisch Informatiecentrum De 
Duynkant aan de Geversweg 
1b op 1 december van 12.00 tot 
17.00 uur. 
 

Sticker ophaaldagen plastic
Castricum - Veel Castricum-
mers zijn er bekend mee: de 
kroonringen aan lantaarnpalen 
om de zakken met plastic aan 
te hangen. Ze zijn door de he-
le gemeente te vinden. Wie daar 
de zak hangt, voorkomt dat het 
plastic over de straat waait.
Toch gaat het niet altijd goed. 
Dat komt vooral omdat het afval 
op de verkeerde momenten aan 
de kroonringen wordt bevestigd. 
Zakken die te lang hangen, lo-
pen een groot risico een keer los 
te raken en zo toch zwerfafval te 

worden. Plastic wordt eens in de 
vier weken opgehaald. Elke paal 
die een kroonring heeft, krijgt nu 
ook een sticker met daarop de 
inzameldagen. Wethouder Me-
ijer plaatste de eerste bij het ge-
meentehuis samen met de heer 
Suijkerbuijk die had aangeboden 
om bij hem in de buurt deze stic-
kers te gaan plakken. Intussen 
wordt steeds meer plastic inge-
zameld. In 2010 was dat 182.620 
kilo in de gemeente Castricum, 
dit jaar komt het in de buurt van 
210.000 kilo.

Verrasssing voor Hortus
Limmen - De verrassing die 
de Hortus van de Stichting Oud 
Limmen kreeg, kon met geen 
mogelijkheid door de schoor-
steen noch de voordeur. Het was 
namelijk een hardhouten voet-
gangersbrug voor bij de toegang 
ter vervanging van de oude brug.

De brug werd op dinsdag 19 no-
vember keurig op z’n plaats ge-
zet. Winder is degene die de brug 
in 1995 aan Oud Limmen cadeau 
deed op de dag van de doden-
herdenking, om zo gemakkelijk 
het monument voor de gevalle-
nen vanaf de Rijksweg te kun-
nen bereiken. Achttien jaar lang 
heeft Winder niet alleen voor de 

plaatsing maar ook voor de ver-
wijdering en opslag ervan ge-
zorgd en dat steeds om niet.
Inmiddels is de gemeente er in 
geslaagd om zelf een permanen-
te voetgangersbrug aan te leg-
gen. Oud Limmen had de brug 
dus niet meer nodig en bood die 
daarop de burgemeester aan. 
Van die kant kwam geen reac-
tie, maar wel van twee buren van 
de Hortus aan de Zuidkerken-
laan: Dirk Denekamp, koster van 
het hervormde kerkje, en Willem 
Castricum. Zij maakten voorzit-
ter Ron Duindam op de wense-
lijkheid van een betere brug at-
tent voor de Hortus en de oplos-
sing was gevonden.

De ‘nieuwe’ voetgangersbrug voor de Hortus, die met een kraan van 
de firma Winder op z’n plaats wordt gehesen; op de achtergrond het 
hervormde Limmer kerkje. Foto Peter van Renen.

Bonhoeffer trekt ten 
strijde op NK Debatteren

Castricum - Vrijdag 29 novem-
ber start de tweede voorron-
de van het NK Debatteren voor 
Scholieren 2013/2014, een van 
de grootste scholierencompeti-
ties van Nederland. Uit het hele 
land reizen 105 debatteams van 
middelbare scholen naar Hilver-
sum om met elkaar de verbale 
strijd aan te gaan, waaronder het 

Bonhoeffercollege uit Castricum. 
Na drie voorrondes gaan de der-
tig beste scholen door naar de 
grand finale, die op 11 janua-
ri zal plaatsvinden in Leiden. De 
leerlingen debatteren over ac-
tuele maatschappelijke thema’s, 
zoals ons immigratiebeleid en de 
vrijheidsopvatting in de digita-
le wereld.

Beroepenvoorlichting Clusius
Castricum - Op woensdag 27 
november organiseert het Clu-
sius College Castricum  voor de 
leerlingen en hun ouders uit de 
leerjaren 3 en 4  een beroepen-
voorlichting. Deze beroepen-
voorlichting is bedoeld als eer-
ste kennismaking met het mbo. 
Hierna kunnen de open dagen 
en avonden bezocht worden die 
door alle mbo-scholen worden 

georganiseerd. Er zijn voorlich-
ters van veel diverse mbo-oplei-
dingen uit diverse sectoren. Er 
zijn maximaal drie voorlichtings-
rondes van 25 minuten van 16.00 
uur tot uiterlijk 18.00 uur. Voor de 
derdejaars leerlingen is het be-
zoeken van de beroepenvoor-
lichting een verplicht onderdeel 
van LOB (loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding).

Castricum - Op zondag 1 de-
cember brengt de goedheilig-
man met zijn Pieten een bezoek-
je aan Discovery aan de Dorps-
straat 2A. Met muziek van dj Ka-
rin en lekkers wordt het Sinter-
klaasfeest gevierd. De Soos is 
van 14.00 tot 17.00 uur voor men-
sen met en zonder beperking. 

Sint bij De Soos

Castricum - Op woensdag 4 de-
cember wordt in de bibliotheek 
van Castricum van 10.30 tot 
11.15 uur voorgelezen aan peu-
ters. 

Peuters worden voorgelezen
Men kan samen met de peuter 
komen kijken en luisteren naar 
een vertelprogramma met een 
verhaaltje en een liedje. De toe-
gang is gratis. 

Jac. P. Thijsse leerlingen 
doen goede zaken

Castricum - Wie zijn de topon-
dernemers van het Jac.P.Thijsse 
College? Dat was vorige week de 
vraag bij de Rabo Bizzgame voor 
de eindexamenklassen havo en 
vwo. De online ondernemers-
wedstrijd telt mee voor het eind-
cijfer Management & Organisa-
tie. 
De Bizzgame is de ‘snelkook-
panversie’ van een echte on-
derneming in de vorm van een 
computerspel. In één schooldag 
moeten de leerlingen online al-
lerlei strategische keuzes maken 
waar ondernemers ook mee te 
maken krijgen. Van de havoleer-
lingen bleek de groep bestaande 
uit Lars van der Schroor, Casper 

Perre, Cas Kaandorp en Fiora Fi-
lippi de glorieuze winnaar. Bij de 
vwo-leerlingen vormden Bas van 
Andel, Marik Pannekoek, Max 
van Alphen en Jasper den Boer 
het winnende team. Namens 
sponsor Rabobank Noord-Ken-
nemerland reikte de manager 
zakelijk loket van de Rabobank 
Danitsja Lubbers bioscoopbon-
nen uit aan de winnende teams. 
Samen verdienden ze een finan-
ciële bijdrage voor hun eindexa-
menfeest in mei, namelijk via 
een Twitter actie van de bank. 
De winnende 5 havo leerlingen. 
V.l.n.r.: Lars van der Schroor, Ca-
sper Perre, Cas Kaandorp en Fi-
ora Filippi.
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Drie prijswinnaars campagne 
‘Gooi niet weg, lever in!’

Wethouder Piet Linnartz met de prijswinnende dames: (v.l.n.r.) Annemiek Knijnenberg, Henny Hoeks (na-
mens Janny Hofsteenge) en Rory Klots (foto: gemeente Uitgeest)

Vooroverleg principeverzoek
Uitgeest - Het is mogelijk om 
voorafgaand aan een officieel 
verzoek om een omgevingsver-
gunning een zogeheten voor-
overleg/principeverzoek bij de 
gemeente in te dienen. Dit kunt 
u digitaal doen via www.omge-
vingsloket.nl. of u kunt het aan-
vraagformulier uitprinten en 
schriftelijk bij de gemeente in-
dienen. Vermeld dan wel op het 
aanvraagformulier dat het gaat 
om een vooroverleg/principever-
zoek.
Het vooroverleg heeft geen offi-
ciële status en er kan ook geen 
bezwaar tegen gemaakt worden. 
Verder zijn hieraan ook geen 
termijnen verbonden. In princi-

pe trachten wij het vooroverleg 
binnen vijf weken af te ronden. 
Complexe aanvragen kunnen 
meer tijd in beslag nemen.
Het voordeel van vooroverleg 
is dat u nog geen hoge kosten 
hoeft te maken (zoals uitgebrei-
de tekening en constructiebe-
rekeningen) en dat u schrifte-
lijk wordt geïnformeerd of de ge-
meente zich wil inspannen om 
een bepaalde activiteit of bouw-
werk mogelijk te maken.

De schriftelijke beantwoording is 
niet onbeperkt geldig. Verande-
ringen van beleid kunnen tot ge-
volg hebben dat de beantwoor-
ding niet meer actueel is.

Indien er bij een vooroverleg een 
goede tekening wordt aangele-
verd kan uw verzoek voorgelegd 
worden aan de Welstandscom-
missie. De kosten die de wel-
standscommissie in rekening 
brengt worden dan aan u door-
berekend. De kosten zijn geba-
seerd op de bouwsom van het 
bouwwerk.

Er zijn kosten verbonden aan 
het indienen van een principe-
verzoek. Deze kosten zijn 164,85 
euro. De kosten van een princi-
peverzoek/vooroverleg worden 
niet meer in mindering gebracht 
bij een officieel verzoek om een 
omgevingsvergunning.

Hoe houdt u inbrekers en 
oplichters buiten de deur?
Uitgeest - In de IJmond mer-
ken politie, openbaar ministe-
rie en gemeenten dat het aan-
tal woninginbraken, -overval-
len en oplichting via babbeltrucs 
toeneemt. Het aantal inbraken is 
van 453 in 2011 gestegen naar 
536 in 2012 en dit jaar zijn al 643 
inbraken gepleegd in deze regio. 
Sta er eens bij stil: wat doet u 
zelf aan de veiligheid van uw 
woning? De deuren op slot en 
de ramen dicht als u weg bent: 
dat zijn vanzelfsprekende zaken 
waar u ongetwijfeld goed op let. 
Maar hoe veilig is het hang- en 
sluitwerk op uw deuren en ra-
men? En hoe gaat u om met 
‘klusjesmannen’ die hun dien-
sten aan de deur komen aanbie-
den? Oftewel: hoe waakt u over 
de veiligheid van uw woning en 
uw bezittingen?

Meld verdachte zaken
Opletten in verdachte situaties 
in uw omgeving kan goed hel-
pen. Ziet u bijvoorbeeld iemand 
die zich in het donker verscho-
len houdt om niet op te vallen of 
verdacht lang ergens blijft staan 
en de omgeving inspecteert, 
dan kunt u uit voorzorg de po-
litie waarschuwen. Wacht daar 
niet mee maar bel direct 1-1-2, 
zodat de politie poolshoogte kan 
komen nemen. Misschien helpt 
u zo een inbraak bij uzelf of ie-
mand uit de buurt te voorkomen 
of worden inbrekers op heter-
daad betrapt.

Babbeltruc
Naast woninginbraak is oplich-
ting aan de deur een vorm van 
diefstal waarop de politie alert is. 
Voorkom dat u slachtoffer wordt 
van de babbeltruc met smoesjes 
als een glaasje water, problemen 
bij de buren, gebruik maken van 
het toilet, het omwisselen van 
een verzekeringspasje of het 
vragen van legitimatie. Als deze 
oplichters dan een bankpas heb-
ben weten te bemachtigen, bel-
len ze later soms nogmaals met 

een smoesje op om de pincode 
te ontfutselen. Laat niemand zo-
maar binnen.

Wat kunt u doen?
Voorbereiding en preventieve 
maatregelen helpen om inbre-
kers buiten te houden. Tips:
• Zorg voor goedgekeurd hang- 
en sluitwerk op ramen en deu-
ren. Laat geen hulpmiddelen 
voor de inbrekers (zoals ladders) 
in uw tuin staan.
• Sluit altijd alle deuren en ramen 
(ook op de bovenverdieping) als 
u niet thuis bent. Denk ook aan 
het kleine raam van de wc en de 
garagedeur. 
• Bewaar (reserve)sleutels niet 
buiten, hang geen adreslabel 
aan een sleutelbos en laat geen 
sleutels aan de binnenkant in het 
slot zitten.
• Laat uw woning er ‘bewoond’ 
uitzien (geen afwezigheidbrief-
jes op de deur, gebruik tijdscha-
kelaars voor licht, zorg voor re-
gelmatig bezoek, laat de post 
weghalen bij de voordeur/uit de 
brievenbus en vraag of iemand 
de gordijnen af en toe open en 
dicht wil doen).
• Zorg voor voldoende verlichting 
rond uw woning, zodat mensen 
voor de deur of het raam zicht-
baar worden. Hiermee haalt u 
potentiële inbrekers uit de ano-
nimiteit. 
• Houd het feit dat u weg ben of 
op vakantie gaat voor uzelf en 
zet het niet zonder meer op soci-
ale media; u zou hiermee inbre-
kers op een idee kunnen bren-
gen!

Voor meer informatie over het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen 
en tips over de preventie van in-
braak kunt u terecht op www.
politiekeurmerk.nl. Om uzelf te 
wapenen tegen een babbeltruc, 
zie www.politie.nl/onderwerpen/
babbeltruc. En wilt u een steen-
tje bijdragen aan de veiligheid in 
uw omgeving, meld u dan aan bij 
Burgernet via mijnburgernet.nl.

Uitgeest - Wethouder Piet Lin-
nartz (Milieu) maakte maandag-
morgen 25 november in de raad-
zaal van het gemeentehuis drie 
inwoners van Uitgeest blij met 
een prijs van de campagne ‘Gooi 
niet weg, lever in!’ De drie dames 
gingen naar huis met een bon 
voor een kookworkshop, een 
stofzuiger en een sapcentrifuge.
Van 7 september t/m 26 okto-
ber kreeg iedereen die een elek-
trisch apparaat inleverde bij de 
gemeentewerf of in de kring-
loopwinkel een coupon. Die cou-
pon kon men vervolgens op in-
ternet registreren om kans te 
maken op mooie prijzen. 
De couponactie was een groot 
succes. In het gehele campag-
negebied (37 deelnemende ge-

meenten tussen Texel en Dor-
drecht) werden 14.398 cou-
pons geregistreerd. De actie had 
daarmee een respons van ruim 
16%, wat erg hoog is.
Wethouder Linnartz: ‘In Uitgeest 
zijn maar liefst 521 coupons in-
geleverd. Dat is er 1 op elke 25 
inwoners. Het gemiddelde in de 
37 gemeenten was er 1 op 105 
inwoners. Wij scoren dus hoog. 
Zo hoog zelfs dat Uitgeest na 
Texel de tweede plaats noteert.’
Bij het registreren van de cou-
pons vulden de deelnemers een 
enquête in. Daarbij gaf 99,62% 
van de inwoners aan de vol-
gende keer weer hun apparaat 
te zullen inleveren in plaats van 
weg te gooien. En ook dat is vol-
gens de wethouder en de cam-

pagneleiders natuurlijk een be-
langrijke winst. De campagne 
‘Gooi niet weg, lever in!’ werd 
georganiseerd door afval- en 
energienutsbedrijf HVC en de 37 
aandeelhoudende gemeenten.

Opbrengst 
collecte

Uitgeest - Amnesty Interna-
tional hield in februari 2013 
een collecte waarvan de net-
to opbrengst 1331,84 be-
droeg. In een vorig overzicht 
van collectes ontbrak deze 
vermelding.

Volleybal 
Voluit

Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van Volleybalclub 
Voluit ziet er als volgt uit:

Donderdag 28 november 
SAS’70 DS 1 - Voluit DS 2 
19.30

Vrijdag 29 november 
vv Jonas DS 4 - Voluit DS 3 
19.30; Kroefi HS 1 - Voluit HS 
1 19.30; VIP HS 3 - Voluit HS 
2 20.00; Smashing Velsen DS 
2 - Voluit DS 4 20.30

Zaterdag 30 november 
Voluit JC 1 - MBSOV JC 1 
10.00; Spaarnestad DS 4 - 
Voluit DS 1 15.00

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
M.T.M.L. Koevoets, echtgenote 
van T.G. Jonker, leeftijd 67 jaar

Geboren
Benja Fatels, zoon van R. Fatels 
en M.J.G. Mooij

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.
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Handtekeningen overhandigd 
Castricum - Actievoerders 
Marc Wolf, Bärbel Böhling en Le-
onie Dekker hebben zoveel mo-
gelijk mensen gezocht die het 
niet eens waren met de sloop 
van een pand aan de Juliana van 
Stolbergstraat. Dat pand is ooit 
gebouwd als schoolgebouw en 
er zit nu het centrum voor kun-
steducatie Toonbeeld in. Het zal 
volgens de plannen van de ge-
meente neergaan en ruimte ma-
ken voor eengezinswoningen. 

De actievoeders in de Oranje-
buurt zijn echter van mening, dat 

het een mooi gebouw is, dat ge-
renoveerd kan worden. Ook vin-
den ze dat het speelveld dat er-
naast ligt, niet in omvanng mag 
afnemen. Zij hebben een hand-
tekeningenactie gehouden, dat 
moest aantonen dat veel mede-
buurtbewoners achter hen ston-
den en tegen de sloop waren. 
Zo’n 290 mensen hebben ge-
tekend. Deze handtekeningen 
zijn vorige week maandag aan-
geboden aan wethouder Chris-
tel Portegies. In januari of febru-
ari wordt door de gemeenteraad 
besloten over de sloop.

www. .nl

www. .nl

Landschapsmonumenten 
zijn nu ook beschermd

Castricum - Voor de gebouw-
de monumenten in Castricum 
was de bescherming al gere-
geld in het monumentenregister, 

in dat register zijn nu ook land-
schapsmonumenten opgeno-
men. Het gaat om terreinen en 
stukjes landschap waar de men-

senhand van vroeger nog is te-
rug te zien: vaarten en beek-
jes, een gegraven duinmeer, an-
ti-tankmuur en anti-tankgracht, 
lanceerplatforms V1, landbouw-
grond waarin de patronen van 
het historische Oer-IJ nog her-
kenbaar aanwezig zijn.
Bij elkaar veertien van zulke ter-
reinen zijn opgenomen in het re-
gister terwijl nog eens vier voor-
lopig zijn aangewezen als be-
schermd gemeentelijk monu-
ment. Onder die laatste een 
vroeger aardappelveld in het 
duingebied van Castricum. Aan 
zulke aardappelvelden dankt 
Castricum nog de carnavals-
naam Pieperduin.
De bescherming bestaat er uit 
dat voor deze landschapsmo-
numenten vergunning nodig is 
als de eigenaar bepaalde werk-
zaamheden wil verrichten. De 
terreinen zijn grotendeels in 
handen van de gemeente, pro-
vincie (PWN) en Hoogheem-
raadschap, maar ook van enke-
le particuliere eigenaren. 

MetDeZon leverancier 
van de zonnepanelen

Castricum - Na een veiling met 
acht rondes heeft MetDeZon de 
veiling in Noord-Holland voor de 
derde keer gewonnen Op 14 no-
vember vond de veiling plaats 
van de derde groepsaankoop 
zonnepanelen in Noord-Hol-
land, SamenZonneEnergie. Van-
af maandag 25 november ont-
vangen alle 7.167 deelnemers 
een persoonlijk aanbod, waarna 
ze tot en met 5 januari 2014 de 
tijd hebben om te beslissen of ze 
het aanbod accepteren. 

De deelnemende gemeenten, 
waaronder Castricum, en de or-
ganisatie iChoosr zijn enthousi-
ast over de winnende leveran-
cier en de aangeboden pakket-

ten. MetDeZon heeft de veiling 
gewonnen met een aanbod dat 
gemiddeld 28 % lager ligt dan 
de bij de inschrijving gegeven 
prijsindicaties van SamenZon-
neEnergie. 

Daarnaast kunnen zonnepane-
leneigenaren tegenwoordig de 
btw over de aanschaf van het 
zonnepanelensysteem terug-
krijgen, waardoor het aanbod 
nog aantrekkelijker wordt. Als 
slechts 25% van de ingeschre-
ven deelnemers het accepteert, 
dan komen er in de komende vijf  
maanden ongeveer 18.000 zon-
nepanelen bij. Jaarlijks zorgt dit 
voor een reductie van bijna 2.500 
Ton aan CO2 uitstoot. 

Clusius College Castricum scoort 
een tien op lijst in De Volkskrant

Castricum - Op de website van 
de Volkskrant zijn dit jaar weer 
schoolprestaties bekendge-
maakt via de Dronkerslijst. Het 
Clusius College Castricum scoort 
met haar VMBO-B (Basis)oplei-
ding een tien in deze lijst.

De cijfers die onderwijssocio-

loog Jaap Dronkers heeft bere-
kend, zijn een kwaliteitsoordeel 
op een schaal van 1 tot 10. Het 
geeft weer over hoeveel ken-
nis en vaardigheden de op het 
eindexamen geslaagde leerlin-
gen van de scholen beschikken. 
De cijfers die leerlingen halen op 
het centraal schriftelijk examen 

(CSE) zijn dus de belangrijkste 
basis van dat oordeel.
Alle acht vmbo-vestigingen van 
het Clusius College in Noord-
Holland  scoren op basisbe-
roepsniveau allemaal een cijfer 
tussen de 9 en de 10. De gehe-
le lijst is terug te vinden  op in-
ternet.

Castricum - Gemeenteraads-
lid Ron de Haan bezoekt maan-
dag 2 december om 20.30 uur ei-
land De Woude voor een dorps-
gesprek met de eilandbewoners. 
De Haan is op tournee in zijn ei-
gen gemeente om te peilen of hij 
voor de derde keer met zijn par-
tij De VrijeLijst aan de gemeente-
raadsverkiezingen zal
deelnemen. De ontmoeting 

De Haan in gesprek op de Woude
vindt plaats in buurtcentrum de 
Kemphaan. De gemeenteraad in 
Castricum moet kiezen of de ge-
meente het veer van de Woude 
overneemt van het Hoogheem-
raadschap. Hier wordt over ge-
praat. Ook regionale samenwer-
king en het plan voor de bouw 
van twee woningen op een stuk 
veenweidegrond op het eiland 
komen ter sprake.

Castricum - Onder de naam 
Creatieve Wieven zijn Loes Smit, 
Manon van Beek en Marianne 
Stam een uniek samenwerkings-
verband aangegaan met Basis-
school Augustinus. De dames 
zijn creatief bezig op het gebied 
van schilderen, vilten, fotogra-
fi e en het werken met stoffen en 
andere materialen. Met het crea-
tief bezig zijn proberen zij de kin-

deren te stimuleren mooie din-
gen te maken waar zij hun eigen 
fantasie in kwijt kunnen, en bui-
ten de kaders te (blijven) den-
ken. Naast de bestaande mate-
rialen als stoffen, verf en papier 
wordt er veel gebruik gemaakt 
van materialen als lege fl essen, 
kartonnen verpakkingen, fl es-
sendoppen, behang, restjes wol, 
takken uit de boom et cetera.

Lieke en Jenna halen 
420 euro op voor Kika
Castricum - Lieke Huisinga 
en Jenna Assink, beide leerlin-
gen van de Visser ’t Hooftschool, 
hebben samen een klassenfeest 
gehouden bij Discovery ter ere 
van hun elfde verjaardag. Deze 
meisjes vroegen geen cadeau-
tjes. 
Zij vroegen om een donatie voor 
Kika. Kika wil meer vernieu-
wend onderzoek naar kanker bij 
kinderen. De actie leverde het 
mooie bedrag van 420 euro op.

Castricum - In de kantine van 
het Clusius is het ondernemer-
schapsproject op de markt uit-
gebreid met de verkoop van 
voeding op vrijdag. De op-
brengst van vrijdag 15 november 
gaat naar de Filipijnen. Rabo-
bank Noord-Kennemerland, die 
het Clusius-ondernemerschap 
steunt en sponsort, deed daar 
nog eens 100 euro bovenop. 

Kantineproject

DEZE WEEK 
Eén van de te winnen 
puzzel prijzen in de 

50 PlusWijzer

Onbeperkt mosselen of slibtongen

Westlaan 41 • 1991 AL Velserbroek • Tel: 023 538 18 78
info@villa-westend.nl • www.villa-westend.nl

Reserveren gewenst via 023 538 18 78 
of www.villa-westend.nl o.v.v. mosselavond

Kom genieten van onbeperkt mosselen eten 
gekookt in Haarlems Jopenbier 

of geniet van heerlijke gebakken slibtongen.

Donderdag 27 september en vrijdag 28 september 
van 18.00 - 22.00 uur  

Onbeperkt mosselen of slibtongen

e 21,50 p.p. 
inclusief glas Haarlems Jopenbier

Waardebon 
t.w.v. € 200,- 

voor een 
heerlijk 

diner

Sony radio 
in retrodesign 
XDR-S60DBP - DAB+/DAB/
FM-digitale Radio
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Nieuw programma Plusactiviteiten
Castricum - Het winterpro-
gramma Plusactiviteiten wordt 
op zondag 1 december huis-
aan-huis bezorgd in de regio en 
het is bij de bibliotheken, enke-
le boekhandels en het kantoor 
Plusactiviteiten Bonhoeffercolle-
ge op te halen. Het cursusaan-
bod is ook te lezen op www.plus-
activiteiten.nl. 
Het winterprogramma bevat een 
brede keuze aan activiteiten. 
Men kan cursussen volgen om 
iets te leren, daarnaast bevat het 
aanbod ontspanning en creatief 
bezig zijn. En een positief neven-
effect is het ontmoeten van al-
lerlei mensen. De cursussen be-
slaan een breed gebied waaron-
der computerlessen, talen, cre-

ativiteit, educatie, gezondheid, 
koken, muziek, sport, lezingen 
en workshops. Men kan meer 
te weten komen over digitaal fo-
tograferen, belastingaangifte of 
spreken in het openbaar.
Aandacht voor het uiterlijk komt 
aan bod in de cursus metamor-
fose en haar knippen. Wonen en 
interieur geeft handige en crea-
tieve tips voor veranderingen in 
huis en er is een cursus meubels 
stofferen. Encaustic Art, waar-
mee men met een soort strijk-
ijzertje met gekleurde was kaar-
ten en schilderijen kan uitwer-
ken op speciaal papier, is nieuw 
in het aanbod, net zoals tuinen 
ontwerpen. Verder zijn er cur-
sussen NLP, spirituele ontwik-

keling, astrologie, tarot, psycho-
logie, kunstgeschiedenis enzo-
voort. Bij de trainingen effectief 
communiceren, leert men door 
helder communiceren en een 
verbeterd zelfbeeld meer sturing 
aan het leven te geven. Bij ster-
renkunde leren de deelnemers 
het intrigerende zonnestelsel 
kennen. De lezingen gaan over 
heiligenlevens, kerken, kloosters 
en abdijen,  hoogbegaafdheid, 
hoogsensitieve kinderen, ritu-
elen, kindertekeningen, beeld-
denkers en meer. Op muziekge-
bied kan men lezingen over ope-
ra volgen of zich vlak voor Pa-
sen in de Johannes Passion ver-
diepen. Meer informatie: 0251-
671837.

Inzamelingsactie voor 
Pinky van ‘t Dierenduintje
Castricum - Kinderboerderij ’t 
Dierenduintje in Castricum heeft 
een groot aandeel gehad in de 
gelukkige afloop van het ver-
haal rondom varken Pinky. Pinky 
moest naar de slacht, na dienst 
te hebben gedaan als ‘leerpro-
ject’ op een school. Leerlingen 
van de school konden niet ver-
kroppen dat het nog kerngezon-
de varken dood moest. Een red-
dingsactie werd door de leerlin-
gen Maartje en Noah op touw 
gezet. Na een tip van de Stich-
ting Dierbewustleven over de 
mooie locatie in Castricum, bo-
den Fred en Wilma van Kinder-
boerderij ’t Dierenduintje Pin-
ky een fijn thuis. Eind goed, al 
goed?
Pinky kreeg de beschikking over 
een mooie, knusse stal. Fred en 
Wilma wilden haar een zo fijn 
mogelijk thuis geven, maar echt 
waarderen deed Pinky het niet. 
Ze brak de hele boel af en sloop-
te met enige regelmaat de hek-
werken. Met de handen in het 
haar, na het zoveelste incident, 
moest er een belangrijke beslis-
sing worden genomen, zo kon 

het niet langer. ’t Dierenduintje 
moest óf het verblijf van Pinky 
dusdanig aanpassen dat uitbre-
ken geen mogelijkheid meer was 
of Pinky moest verhuizen. Maar 
welk lot zou haar dan wachten? 
Na lang wikken en wegen werd 
daarom besloten het verblijf op 
te knappen met geld dat er ei-
genlijk niet was. Geld dat voor 
andere zaken hard nodig was 
op de Kinderboerderij. Stichting 
Dierbewustleven heeft nu aan-
geboden te helpen met een inza-
melingsactie om het geld dat ge-
bruikt is voor Pinky terug te krij-
gen, zodat ’t Dierenduintje niet 
financieel in de knel komt.
Op zaterdag 30 november start 
een inzamelingsactie voor ’t Die-
renduintje én voor Pinky. Stich-
ting Dierbewustleven is van 
12.00 tot 14.00 uur aanwezig op 
de kinderboerderij om de actie 
in te luiden, flyers uit te delen 
en mensen te vragen een bijdra-
ge te doen. Daarna zullen lokale 
winkeliers worden gevraagd om 
posters op te hangen. De inza-
melingsactie wordt gesloten op 
30 december. 

Kort parkeren in winter
Rust en natuur is meest 
belangrijke op strand

Castricum - Op 19 november 
vond in het gemeentehuis de 
vierde bijeenkomst plaats van de 
Overleggroep Strandgebied Cas-
tricum (OSC). Alle aanwezigen 
leken het er over eens: Rust en 
natuur zijn het belangrijkst. Gro-
te feesten, dj’s, bebouwing op de 
zeereep: niet in Castricum.

Voorzitter Kees de Ruiter van de 
Vereniging Strandhuisjes Castri-
cum (VSC) presenteerde de re-

sultaten van een enquête onder 
de aangesloten eigenaren van 
strandhuisjes. Dat zijn over het 
algemeen zeer tevreden strand-
gasten, zo blijkt. Als er nog wen-
sen in vervulling mogen gaan, 
dan liggen die vooral op het vlak 
van sportieve activiteiten voor 
kinderen. En Wifi op het strand. 
Uit de zaal volgden vragen, on-
der andere over ‘gedoe’ over 
het toestaan van honden van de 
strandhuisbewoners de afgelo-

pen zomer. En over geluidsover-
last door feestgangers en pavil-
joens. De Ruiter kon zich de druk 
op de exploitanten voorstellen 
om met hun bedrijf voldoende 
omzet te halen. Tegelijk sprak hij 
de hoop uit dat daarvoor initia-
tieven komen die passen bij de 
Castricumse sfeer, dus met res-
pect voor natuur en rust. Jaap 
Jan Smit van ondernemersver-
eniging De Frisse Wind stelde de 
zaal gerust, want dat blijkt ook 
de wens van de ondernemers.
‘Vanuit historisch perspec-
tief een blik op het heden wer-
pen’, dat was de bedoeling van 
de presentatie van Ernst Mooij. 
Hij is lid van de werkgroep Oud-
Castricum en bekend vanwege 
een aantal boeken over de loka-

le en regionale cultuurhistorie. 
,,Castricum zou zijn eigen koers 
moeten blijven varen als fami-
liestrand, waar rust en natuur 
hoog in het vaandel staan.” De 
gemeente Castricum had goed 
nieuws: het college heeft beslo-
ten om ’s winters kortparkeren 

op het strandplateau mogelijk te 
maken op de acht parkeerplaat-
sen voor invaliden. Deze plaat-
sen worden in de winter namelijk 
niet of nauwelijks gebruikt door 
kaarthouders. Het college zoekt 
nog verder naar meer mogelijk-
heden voor kortparkeren. 

Heemskerk - Door te kiezen 
voor kunststof kozijnen kunnen 
woningbezitters besparen in het 
onderhoud, terwijl de conditie en 
het waardeniveau van het pand 
hoog blijven. Met de kunststof 
HBI-kozijnen van Hummel Kozij-
nen is een mooie afwerking ge-
garandeerd, terwijl er geen spra-
ke is van afbladderende verf-
lagen of kleur- en glansver-
lies. Schilderen is overbodig, dat 

spaart tijd en geld en spaart het 
milieu. Zo nu en dan een sop-
je en enige aandacht voor uw 
scharnierbeslag, meer onder-
houd komt er niet bij kijken. Daar 
komt nog bij dat deze kunststof 
kozijnen zeer inbraakbestendig 
zijn en voldoen aan het politie 
keurmerk SKG. 

Met een dakkapel wordt ex-
tra ruimte gecreëerd op zol-

der. Het plaatsen van een dak-
kapel gebeurt in een dag, daar-
na beschikt men direct over een 
mooie, nieuwe en overzichtelijke 
ruimte. Hummel Kozijnen zorgt 
desgewenst ook voor de binnen-
betimmering van de dakkapel, 
het eventueel plaatsen van tus-
senwanden en eventuele schuif-
panelen onder de dakkapel. Last 
van lekkende dakramen, tocht, 
problemen met de scharnieren 
of vocht tussen het isolatieglas? 
Goed nieuws; de nieuwe genera-
tie dakramen van Velux is nu bij 
Hummel Kozijnen te verkrijgen. 

Een rolluik biedt vele voorde-
len. Ze zijn verduisterend, ge-
luiddempend en inbraakvertra-
gend , maar houden in de winter 
ook de warmte binnen en de kou 
buiten . Dat levert een aanzien-
lijke besparing op energiekos-
ten op. Hummel Kozijnen levert 
hoogwaardige elektrische rollui-
ken tegen zeer scherpe prijzen, 
met keuze uit PVC of aluminium 
lamellen. ,,Hummel Kozijnen is 
standaard de beste in een goed 
en eerlijk advies en een eerlij-
ke prijs. Montage wordt gedaan 
door onze eigen vakbekwame 
monteurs.” Maak een afspraak 
voor een advies: 0251 234484/06 
10273172. De showroom is ge-
vestigd aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk  en geopend op vrij-
dag van 13.00 tot 16.30 uur en op 
zaterdag van  12.00 tot 15.00 uur.

www. .nl

www. .nl

Kozijnen nooit meer schilderen:

Kies voor de kwaliteit 
van Hummel Kozijnen
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Monsterzege voor ZVC
Castricum – De zaalvoetbal-
ploeg van Jos Kuijs deed af-
gelopen vrijdag in sporthal de 
Bloemen goede zaken. Midden-
moter Bergen 2 werd na een 
3-3 stand bij de wissel op gro-
te achterstand gezet. ZVC begon 
erg sterk. Bergen liet zich hele-
maal terugzakken op eigen helft 
waardoor de ruimtes bijzonder 
klein waren. Na ongeveer tien 
minuten brak Luuk ten Broek 
door op rechts en zette de thuis-
ploeg op voorsprong, 1-0. Kort 
daarop verdubbelde  Ten Broek 
de score op bijna identieke wij-
ze: 2-0. Een prachtige combina-
tie tussen René Kaandorp en Ar-
jan Hillebrand betekende de 3-0 
en leek ZVC op koers de tegen-
stander helemaal zoek te spe-
len. Dit gebeurde niet want na 
matig verdedigen kwam Bergen 
op 3-1. Binnen vijf minuten werd 

slordig balverlies de Castricum-
mers fataal: 3-2. Nog voor de 
wissel kwamen de gasten langs-
zij door uit een lastige hoek gelijk 
te maken, 3-3. De tweede helft 
begon zoals de eerste was ge-
weest: Luuk ten Broek scoorde 
alleen nu al binnen drie minuten, 
4-3 en heel snel daarna ook de 
5-3. Bergen was niet bij machte 
de aanvalslust bij ZVC te breken 
want Ten Broek zelf was ook nog 
twee keer succesvol. Een slip-
pertje vlak voor tijd aan Castri-
cumse zijde bracht de eindstand 
op het bord: 12-4. ZVC staat na 
deze overwinning nog sterker 
op de tweede plaats in de vijfde 
klasse. Alleen HZV/’t Vennewa-
ter 5 heeft een punt meer maar 
ook een duel extra gespeeld. 
Komende vrijdag speelt ZVC 1 in 
de Bloemen tegen AZV 4, aan-
vang 20.10 uur.

Zondag Strand- & Duinloop
Bakkum - Bij AV Castricum 
staan op zondag 1 december 
weer vier hardloopafstanden op 
het programma. Dit zijn 2,3 km, 
4 km, 10,5 km en de 15,0 km. 
De laatste drie afstanden zijn 
ook voor volwassenen. 
Ook de jeugdcompetitie gaat 
de tweede ronde in. De start 
van de 2,3 km en 4 km is om 

10.15 uur. Om 10.45 uur is de 
start van de 10,5 km en 15 km 
bij AV Castricum aan de Zee-
weg in Bakkum. De wedstrijd-
afstand voor zowel de dames 
als de heren is de 15 kilome-
ter. Er zijn diverse prijzen te 
winnen. Alle routes gaan in het 
duingebied over zowel verhar-
de als onverharde paden.

Voorinschrijven is tot 25 pro-
cent goedkoper ten opzichte 
van het na-inschrijven en kan 
nog tot vrijdag 30 november 
24.00 uur op de site. 
Bij het inschrijfgeld is toegang 
tot het duinreservaat inbegre-
pen en na afloop krijgt elke 
deelnemer bij de finish een ver-
frissing.

Mandemakers wint weer
Limmen - Win Mandemakers 
uit Heiloo is donderdagavond 
weer winnaar geworden van de 
koers in de reeks om de Kids 
and Parents Bikeschool moun-
tainbikecup. Ook ditmaal stond 
er een groot veld renners aan de 
start in Limmen. Eerst werd een 
minuut stilte gehouden ter na-
gedachtenis aan het voormalige 
jurylid Ted Rood. 
Na een lange afwezigheid was 
het Limmenaar Kay Pronk die 
het peloton op scherp zet-
te. Pronk sloeg met zijn sublie-
me behendigheid een gat van 
honderd meter. Dat deze in-
spanning wat te veel van Pronk 
zou gaan kosten, bleek even la-

ter toen Wim Mandemakers 
in het wiel kwam van de jon-
ge Pronk en het initiatief over-
nam. Op hangen en wurgen wist 
Kay Pronk nog een ronde aan te 
klampen, maar toen was het ook 
dan echt gebeurd. Na een flinke 
schuiver moest Pronk zelfs het 
strijdtoneel verlaten met als re-
sultaat het weer opspelen van 
zijn schouderblessure. 
Grootste brokkenpiloot was 
Chris van Boxtel, die na een 
aanraking met Nico Schaper 
hard op zijn gezicht terecht-
kwam en zich moest gaan mel-
den bij de huisartsenpost. Ben 
Visser werd tweede, Vincent 
Beentjes derde.  

Verlies voor Limmen Dames1
Limmen -De laatste weken zit 
de klad er een beetje in bij de 
Dames1 van Limmen. De af-
gelopen drie wedstrijden werd 
slechts een punt gehaald. Dit 
weekeinde stond het inhaalduel 
tegen Overbos op het program-
ma. Dit team stond een plaats 
boven Limmen. 
Limmen begon fris en scherp 
aan de wedstrijd. Er werd gepro-
beerd van achteruit op te bou-
wen. Helaas was het Overbos dat 
met een afstandsschot de eer-
ste goal van de middag maakte. 
Limmen had moeite om de spit-
sen Esther, Rosa en Nathalie te 
bereiken. Na 20 minuten was het 
wederom een schot van afstand 
dat over keepster Linda heen in 
het doel vloog. Naast een paar 
corners gaven de verdedigsters 
van Limmen, Lotte, Arja, Tamara 
en Sascha, nauwelijks iets weg. 

Na een half uur was het een te 
zachte terugspeelbal waar de 
spits van Overbos als de kip-
pen bij was om binnen te schie-
ten, die de 0-3 op het scorebord 
zette.  
Na de rust kreeg Limmen meer 
grip op de wedstrijd. Met de 
verse krachten Sophie Kuijs en 
Suus probeerde Limmen de druk 
op te voeren. Rosa werd weg-
gestuurd door Sophie K. waar-
door de keepster deze aanval 
met een overtreding onschade-
lijk moest maken. Helaas lever-
de deze vrije trap geen goal op. 
Aan de andere kant werd Over-
bos ook nog een paar keer ge-
vaarlijk, maar de ruststand van 
0-3 werd ook de eindstand. Vol-
gende week een vroege uitwed-
strijd bij SO Soest. En zaterdag 
speelt MD1 de kampioenswed-
strijd tegen Reiger Boys.

Sinterklaas scout talent 
bij korfbaljeugd Helios
Castricum – Zaterdag bracht de 
goedheiligman een bezoek aan 
korfbalvereniging Helios. Een 
groot deel van de jeugdleden 
verwelkomde hem in de kantine. 
Nadat de nodige sinterklaaslie-
deren waren gezongen, konden 

de kinderen hun talenten aan 
hem laten zien. Zij schoten op 
de korf en de ballen vlogen er-
in. De Pieten hielpen natuurlijk 
mee. Sinterklaas was zeer onder 
de indruk van het talent van de 
jeugdleden.  

Castricum – Piet van Leur 
scoorde regelmatig bij biljart-
vereniging WIK zijn 31 caram-
boles in amper 14 beurten bij 
elkaar, met voor hem een meer 
dan uitstekende partijmoyen-
ne van 2.21 en een stijgingsper-
centage van 114%. Voor Gert Lu-
te was het bijzonder zuur dat zijn 
goede prestatie niet volledig be-
loond werd, want 69 caramboles 
maken in 14 beurten is een uit-
stekende prestatie met een par-
tijmoyenne van 4,92, maar niet 
voldoende om Piet van de over-
winning te houden. Gerard de 
Zeeuw krabbelt weer langzaam 
omhoog op de ranglijst, door Pe-
ter Ent  in 18 beurten als verlie-
zer van de tafel te sturen. 
Een stijgingspercentage van 
70% en 4 winstpunten waren zijn 
beloning. Vanaf de 13de beurt 
kwam Gerard pas goed los en 
scoorde in de laatste vijf beur-
ten de ontbrekende 23 caram-
boles bij elkaar. De partij tussen 
Hein Kitsz en Siem Bakkum ken-
de een grillig verloop met wisse-
lende kansen. 
Na een uitstekende hoogste se-
rie van 28 caramboles in de der-
de beurt, leek het erop of Siem 
eindelijk zijn goede vorm her-
vonden had, maar kon dit toch 
niet de hele wedstrijd volhou-
den. Hein werkte gestaag zijn 
score omhoog en kon in precies 
30 beurten de winst naar zich 
toe trekken. 
Jörgen Bolten speelde weder-
om een goede partij tegen Frans 
Lute, door in 23 beurten zijn 49 
caramboles bij te tikken, terwijl 
Frans strandde op 68 van de te 
maken 81 caramboles. De vier 
winstpunten waren voor Jörgen 
terwijl Frans toch nog een wed-
strijdpunt overhield aan de partij. 
Kees Baars boekte een moeiza-
me overwinning op Peter Groe-
nendal, door in de gelijkmaken-
de 30ste beurt zijn laatste drie 
caramboles toe te voegen.

Zuur voor Gert 
Lute van Wik

Zilver voor Van Eekelen 
en Brons voor Verstegen
Castricum - Ook dit jaar reis-
de een grote groep TDR-atleten 
af naar het zuiden om de krach-
ten te meten met de rest van Ne-
derland tijden het NK Cross, dat 
wederom werd gehouden tijdens 
het internationale Loket.nl Wa-
randeloop. Dit jaar leverde dat 
maar liefst dertien top tien note-
ringen en twee medailles op. Ter 

vergelijking: vorig jaren waren er 
veertien top tien plaatsen met 
één medaille. Met de medailles 
van Roy van Eekelen (Jongens 
Junioren A) en Sanne Verstegen 
(Korte Cross Vrouwen) is dit het 
dertiende achtereenvolgende 
jaar waarin een TDR-atleet een 
medaille weet te winnen op het 
NK Cross. 

Van der Storm geluwd door Van Duin
Limmen - Vrijdag speelde 
schaakvereniging Vredeburg de 
tiende ronde van de interne com-
petitie. Koploper Harold Ebels en 
achtervolger Bert Hollander test-

ten elkaar in een theoretisch 
Spaans gevecht. Hollander kwam 
beter uit de opening, maar Ebels 
pakte het initiatief in het midden-
spel: remise.  Bob Stolp won op 

Storm te verslaan. Jaap Limmen 
speelde voor Sinterklaas door 
een ruim gewonnen stelling te-
gen Sandra Hollander toch nog 
te verprutsen. Ook Robin Rom-
mel haalde niet het onderste uit 
de kan. 

routine van Remi Aafjes en stijgt 
nu naar de tweede plek. Hid-
de Ebels speelde een winnende 
partij tegen Gertjan Hafkamp die 
zomaar een pion weggaf. Ed van 
Duin zorgde voor een daverende 
verrassing door Ronald van der 
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Plaquette Dr. Leenaers 
terug naar de Mient

Castricum - Veel Castricum-
mers hebben het voormalige 
kruisverenigingsgebouw aan de 
Mient gekend, dat vernoemd 
werd naar Dr. Leenaers. Deze 
huisarts was zeer geliefd in Cas-
tricum. Hij verzette zich in de oor-
log openlijk tegen de Duitse be-
zetter. Hij overleed in Tilburg in 
1944, slechts 42 jaar oud, maar 
werd in Castricum begraven. Het 
Dr. Leenaershuis werd in 1959 in 
gebruik genomen en op 14 ok-
tober van dat jaar onthulde me-
vrouw Leenaers-de Jongh daar 
een plaquette ter nagedachtenis 
aan haar echtgenoot.

In 1995 verhuisde de kruisver-
eniging naar Geesterhage en 
werd het gebouw aan de Mient 
verbouwd tot woonhuis annex 
kantoor. De plaquette werd ei-
gendom van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum en in 
bruikleen gegeven aan de kruis-
vereniging, die later overging in 
de Viva! Zorggroep. Om te voor-
komen dat de plaquette door de 
huidige plannen voor nieuw-
bouw van Geesterhage in de 
vergetelheid zou verdwijnen, 
hebben Jan Niemeijer en An-
nemieke Slaats, bewoners van 
het Dr. Leenaershuis, actie on-
dernomen om de plaquette te-
rug te plaatsen in hun woning. 
Daar stonden alle betrokken in-
stanties positief tegenover en 
zodoende werd, mede door be-

Veel belangstelling voor 
Nieuw Koningsduin

Bakkum - In een volle zaal te 
Bakkum bezochten in totaal cir-
ca 400 belangstellenden de in-
formatieavonden van nieuw-
bouwproject Nieuw Konings-
duin. Ontwikkelaar en bouwer 
ABB Bouwgroep en architecten-
bureau Zeinstra Veerbeek Ar-
chitecten gaven uitleg over de 
nieuw te bouwen woningen en 
daarnaast was er voor geïnteres-
seerden ruimte om woonwen-
sen aan te geven. Verkoop van 
de eerste fase start in het eerste 
kwartaal van 2014.
In eerste instantie was het de 
bedoeling om één of eventueel 
twee avonden te organiseren, 
maar door een overweldigend 
aantal aanmeldingen is hier al 

snel een derde avond aan toege-
voegd. Na het informatieve ge-
deelte van ABB Bouwgroep en 
Zeinstra Veerbeek Architecten is 
er door geïnteresseerden zelf ac-
tief meegedacht over de gepre-
senteerde plannen. Er werd kri-
tisch gekeken naar de verkave-
ling, plattegronden, duurzaam-
heid, et cetera. Alle opmerkin-
gen worden de komende perio-
de zorgvuldig bestudeerd om het 
plan haar definitieve vorm te ge-
ven. Vervolgens start begin 2014 
de verkoop van de eerste (deel)
fase. 
De eerste fase, met 61 wonin-
gen, bestaat uit een breed spec-
trum aan woningtypen, waaron-
der rijwoningen, twee- en drie- 

onder-een-kapwoningen, semi-
bungalows en vrijstaande villa’s. 
Ook worden er vrije kavels uit-
gegeven. De nieuwe woonwijk 
krijgt een uitstraling die aansluit 
bij het karakter van landgoed 
Duin en Bosch. Een eenduidige 
uitstraling en stijl die past bij het 
gebied, maar met volop ruim-
te voor individuele woonwen-
sen. De woningen bieden tal van 
opties. Denk hierbij aan een uit-
bouw, dakkapel, werkruimte aan 
huis en ga zo maar door. Meer 
informatie over het plan is te vin-
den op www.nieuwkoningsduin.
nl of kan opgevraagd worden 
bij Hopman ERA Makelaardij via 
0251-657700 en bij ABB Bouw-
groep via 0184-495495.

middeling van Ernst Mooij, het 
monumentale voorwerp op vrij-
dagmiddag 22 november achter-
eenvolgens door de Viva!  Zorg-
groep overgedragen aan Oud-
Castricum, die op haar beurt de 
plaquette weer in bruikleen gaf 
aan de bewoners van Mient 82. 
Bij de plechtigheid waren naast 
veel familieleden van de vroe-
gere arts, ook voorzitter Luciën 
van Ruth van de Raad van Be-
stuur van de Viva! en waarne-
mend voorzitter Gerard Veldt van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
aanwezig om de benodigde for-
mulieren te ondertekenen. Daar-
na onthulde de oudste zoon Ge-
rard Leenaers de plaquette van 
zijn vader, die een nieuwe plek 
heeft gekregen in de gang van 
het Dr. Leenaershuis.

Hannie Lutke Schipholt 
lijsttrekker GroenLinks
Castricum - Op een druk be-
zochte ledenvergadering ko-
zen de GroenLinks-leden Han-
nie Lutke Schipholt als hun lijst-
trekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen 2014. Naast Han-
nie als nieuw gezicht werd ook 
Machiel Postma, bekend als in-
terim-voorzitter van FC Castri-
cum, hoog op de lijst gezet op 
nummer vijf. De nummers twee, 
drie en vier zijn de ervaren po-
litici Aart Waterman, Rob Glass 
en Janine Draijer-Cornel. Hannie 

(49) is afgestudeerd als cultureel 
antropologe en werkt nu als zelf-
standig schilderes. Zij heeft ge-
werkt in ontwikkelingslanden en 
bij Oxfam Novib. Ook was ze do-
cent maatschappijleer en actief 
bij de Wereldwinkel Castricum 
en het vrouwennetwerk Goed-
Contact. 

Hannie: ,,Ik volg de lokale po-
litiek al jaren. Ik heb nu de tijd 
om actief vorm te geven aan een 
groener en socialer Castricum.” 

Politie je beste vriend?
Ik zie progamma’s als Wegmisbruikers met vriendelijke agenten die vaak 
alleen een waarschuwing geven. Mijn ervaring is heel anders. Ik heb 
een aantal keren aangiftes gedaan van vandalisme waar ik getuige van 
was, maar agenten zie ik niet verschijnen. Er wordt ook niets met mijn 
aangiftes gedaan. Ik zie foutparkeerders in de straat die echt maanden, 
jaren achter een parkeerverbodbord parkeren, zonder enige gevolgen. 
En ja hoor, ik laad mijn autootje even uit terwijl ik dubbelparkeer omdat 
er binnen een straal van tweehonderd meter geen parkeerplaats te be-
kennen is en meneer agent zet mij a la minuut op de bon. Hij vraagt niet 
eens waarom ik daar sta. Alsof ik te lui ben om te lopen. Niet dus, ik sta 
meestal een stuk van huis af vanwege langparkeerders die met de trein 
gaan of winkelpersoneel dat voor onze deur parkeert. En daar heb ik nou 
helemaal geen moeite mee. Wel met zo’n superonsympathieke, kinder-
achtige actie van deze politieman, omdat mijn eventjes dubbelparkeren, 
zonder enige hinder voor het verkeer, niet onder laden en lossen valt! 
Dus helaas, een koude douche voor politie Castricum.

Naam en adres is bekend bij redactie.

Uitgeest/Akersloot - In het ka-
der van de Dag van de Mensen-
rechten op 10 december, ver-
lenen kerken in Uitgeest en  
Akersloot gastvrijheid aan de lo-
kale actiegroep van Amnesty-

Amnesty in kerk International. Na afloop van de 
dienst op zondagmorgen, wordt 
aan de aanwezigen gevraagd om 
in actie te komen tegen de re-
pressie in Rusland via het onder-
tekenen van een petitie. Tevens 
worden kerstartikelen aangebo-
den, waarvan de opbrengst ge-

heel ten goede komt aan Amne-
sty-International. De Amnesty-
groep Uitgeest/Akersloot is op 
zondag 1 december vanaf 10.00 
uur in de protestantse kerk in 
Uitgeest en op zondag 8 decem-
ber vanaf 10.00 uur in de r.k. kerk 
in Akersloot aanwezig.

 

Castricum - De ontmoetings-
plaats voor peuters en ouders, 
die sinds drie maanden in de 

Cuneraschool in Bakkum draait, 
is enthousiast ontvangen. El-
ke woensdag van 9.45 tot 11.15 

uur zijn peuters en ouders wel-
kom in de aula van de school 
waar speelgoed klaarstaat  Voor 
ouders is het plezierig elkaar als 
peuterouders te spreken en de 
contacten te verbreden. Aan de 
activiteit zijn geen kosten ver-
bonden. Eten en drinken voor de 
peuters zelf meenemen. 

Castricum - Op maandag 9 de-
cember en 13 januari wordt in de 
bibliotheek een cursus gehou-
den over de verandering van de 
energievoorzieningen en wat dit 
betekent voor de samenleving. 
Deze korte cursus is georgani-
seerd door CALorie en Biblio-
theek Kennemerwaard. Een ver-

Energiewerkschool dieping daarna is mogelijk. Zie 
ook www.calorieenergie.nl. 
Beide cursusavonden zijn van 
20.00 tot 22.00 uur. Deelna-
mekosten bedragen 15 eu-
ro per cursusavond of 25 eu-
ro  per twee. Aanmelden kan bij 
de klantenservice van de bibli-
otheek op de Geesterduinweg 
1 of via castricum@bibliotheek-
kennemerwaard.nl. º



Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van de-
cember van de Stichting Uit-
geester Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 
Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-821105. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
december

Maandag 2, 9, 16, 23, 30:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen (geen 
bridge op 23 en 30)
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712 (niet op 23 en 30)
Maandag 2, 16:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
Maandag 16:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 3, 10, 17, 24:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga 
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi 
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook  
bridgen van 14.00-17.00 uur
Dinsdag 3, 17: 
09.00-10.30 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur, 13.30-15.00 uur en 
van 15.00-16.30 uur 
Dinsdag 10, 17:
09.30-12.00 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)
Dinsdag 10:
Bezoek met rondleiding Abdij 
van Egmond. Ontvangst om 
10.00 uur aldaar.
Dinsdag 31:
13.30-17.00 uur: ZW: Soos (al-
leen biljarten)

Woensdag 4, 11, 18:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl.: 310370
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401
 Woensdag 4:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf: 13.30 
uur.
Woensdag 18:
15.00 uur: ZW: kerstkoffieta-

fel, zaal open om 14.30 uur
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie

Donderdag 5, 12, 19:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-16.00 uur: ZW: Fifty-fit 
13.30-16.30 uur: ZW: scha-
ken 
Donderdag 12:
09.30 uur: ZW: thema “Oud 
Uitgeest”, zaal open om 9.15 
uur
Donderdag 5, 19:
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren (en ook 12)
09.30-11.30 uur: ZW: quilten
Donderdag 12:
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie 
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen

Vrijdag 6, 13, 20:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO)
Vrijdag 6, 13:
13.30-16.00 uur: ZW: bridge 
voor 4e jaars
Vrijdag 20:
14.00-16.00 uur: ZW: kerst-
middag, zaal open om 13.45 
uur

Zaterdag 7, 14, 21, 28:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)
Zaterdag 16:
10.00-12.00 uur: ZW: work-
shop kerstkaarten maken

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan.

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

‘Diva Sodano’ te gast in 
De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Vrijdag 29 november 
is Veronique Sodano te gast in 
De Zwaan Cultureel.
De derde One Woman show 
van ‘Diva’ Sodano is een explo-
sie van muziek, feelgood cabaret 
en spontane interactie waarin ze 
onder andere op zoek gaat naar 
antwoorden op de grote vragen 
des levens als: “Waartoe zijn wij 
hier op aarde en waarom is Jan 
Mulder nog zo veel op televisie.”
Veronique Sodano is een vrouw 
van uitersten; gaat van druk, 
overweldigend, snel pratend met 
veel armgebaren naar klein en 
melancholisch. Probeert haar 
Italiaans temperament te vereni-

gen met Hollandse nuchterheid 
en dat lukt... maar meestal niet.
Specialiteiten: ze kan je opvrolij-
ken en ontroeren in dezelfde zin 
en natuurlijk spaghetti Bologne-
se.
Aanvang van deze bruisende 
theateravond is om 20.15 uur, 
toegangsprijs is 10 euro. Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan de 
zaal (mits nog beschikbaar), of 
via online reservering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel, www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl.

Veronique Sodano (foto: Hans Speekenbrink)

VVD afdeling Uitgeest 
presenteert kandidatenlijst
Uitgeest - Tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering in septem-
ber is door de leden van de VVD 
afdeling Uitgeest de kandida-
tenlijst vastgesteld. De lijstrek-
ker is Karel Mens, reeds bekend 
als fractievoorzitter van de VVD 
in de gemeenteraad. Daarnaast 
staan op de lijst Arjan Vroon, 
Kees Schouten, Nino Groen, Ro-
bert Mens, Mike Zuurbier en Piet 
Linnartz.
Binnenkort ontvangen alle Uit-
geesters meer informatie in de 
brievenbus over de standpunten  
van de VVD Uitgeest en de kan-
didaten voor de gemeenteraads-
verkiezingen 2014-2018. Uiter-
aard is meer informatie tevens te 
vinden via www.vvduitgeest.nl of 

een van de Social Media kanalen 
van de VVD Uitgeest.

Lijsttrekker Karel Mens

Gadgets uitproberen 
Uitgeest - Van woensdag 27 tot 
en met vrijdag 29 november reist 
er een verzameling tablet-pc’s, 
e-readers, smartphones en een 
3D-printer tussen de vestigingen 
van Bibliotheek IJmond Noord. 
De bibliotheek nodigt iedereen 
die nieuwsgierig is en eens wat 
apparaten wil uitproberen uit 
langs te komen om een quiz te 
doen, te ontdekken wat ‘swipen’ 

is, om te kijken of zo’n e-reader 
wel lekker leest of om een 3D-
printopdracht te geven.
De Mediabar On Tour is elke dag 
in een andere vestiging aanwe-
zig van 14.00-16.00 uur. Op 27 
november staan de apparaten in 
vestiging Beverwijk, 28 novem-
ber in vestiging Heemskerk en 
op 29 november wordt de Me-
diabar in Uitgeest opgebouwd.

EHBO-cursus
Uitgeest - De EHBO-vereni-
ging Uitgeest wil graag in janua-
ri starten met een cursus Eerste 
Hulp Bij Ongelukken, inclusief 
reanimatie en het bedienen van 
een AED. De cursus is op maan-
dagavond en duurt 13 weken.
De kosten voor de lessen inclu-
sief een kopje koffie/thee, les-
boek en het examen bedragen 
135 euro. Dit wordt bij de mees-
te ziektekostenverzekeraars gro-
tendeels vergoed.
Wilde u altijd al graag de nodige 
vaardigheden beheersen twijfel 
niet langer en geef u alsnog op: 
stuur een e-mail naar ehbouit-
geest@gmail.com of bel voorzit-
ter Jan Krom, 0251-310150.

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

Thuis 
09:00 JE1 - Pinoké JE6 
09:00 ME2 - Hisalis ME3 
09:00 ME5 - IJburg ME11 
09:00 MF2 - Kraaien mix F1 
10:15 JC1 - MHCHBS JC3 
11:45 JB1 - Westerpark JB1 
13:15 MD1 - Abcoude MD1 
14:45 MA1 - Amstelveen 
MA1 
16:15 MC3 - Amstelveen 
MC3 
17:45 MB1 - WFHC MB2

Uit 
09:00 ME3 - Castricum ME3 
09:30 MF1 - Alkmaar MF5 
09:45 ME1 - Haarlem ME4 
09:45 M8D1 - HBS M8D3 
10:15 M8D2 - Strawberries 
M8D1 
10:15 ME6 - Bennebroek 
ME6 
10:15 JD1 - de Reigers JD3 
11:00 ME4 - Overbos ME4 
11:30 JE2 - Westerpark JE5 
11:45 J8D1 - Westerpark 
J8D1 
12:00 MC1 - Kikkers MC3 
13:00 MC2 - Xenios MC3 
15:00 MB2 - Alkmaar MB5 
16:00 JA1 - Amsterdam JA5 
17:45 MA2 - AthenA MA4 

Zondag 1 december

Thuis
12:45 D1 - WFHC DJ2 

Speelschema 
jeugd MHCU

Snelheids-
controle

Uitgeest - Team Verkeer heeft 
vorige week dinsdagochtend 33 
hardrijders bekeurd op de Gees-
terweg in Uitgeest. De hoogstge-
meten snelheid was 80 kilometer 
per uur waar een maximum snel-
heid geldt van 50.
Alle overtreders kunnen hun be-
keuring thuis verwachten.
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Uitgeest - Zondag trad het eer-
ste team van Stormvogels aan 
tegen het Haarlemse Ooster-
kwartier.
Beide ploegen zijn over het alge-
meen aan elkaar gewaagd en zo 
ook deze speeldag. Oosterkwar-
tier wist de score te openen in de 
2e minuut, maar al snel poetste 
Danny Haye die achterstand weg 
door het benutten van een straf-
worp. Onze dorpsgenoten wisten 
vervolgens een voorsprong op te 
bouwen door scores van respec-
tievelijk Jord Betjes, Demi Erke-
lens en wederom Danny Haye.  

De Uitgeester ploeg raakt steeds 
beter op elkaar ingespeeld. De 
ploeg laat al weken progres-
sie zien in het samenspel, maar 
het rendement uit de doelkan-
sen was tot nog toe te laag. Van-
daag was daar echter geen spra-
ke van. 
Oosterkwartier wist echter wel 
bij te blijven en liet de marge 
nooit groter worden dan drie 
doelpunten in het voordeel van 
Stormvogels. Voor Stormvogels 
wisten Demi Erkelens, Sebas-
tiaan van den Bosch en Jose 
Heijne nog tot scoren te komen 
in de eerste helft, hetgeen re-
sulteerde in een 5-7 voorsprong 
met de rust.  
Een mooie tussenstand waar ie-
dere speler/speelster een steen-
tje aan bijdroeg. Het collectief 
vormde de kracht.

De voorsprong werd lang vast-
gehouden, beide partijen wis-
ten de mand echter te vinden en 
voor de neutrale toeschouwer 

was het absoluut een boeien-
de wedstrijd. Het duurde tot de 
20e minuut voordat de Haarlem-
se opponent langszij wist te ko-
men, 9-9 en zelfs heel kort een 
voorsprong wist te realiseren. 
Stormvogels raakte echter niet 
in paniek door deze onverwach-
te wending en wist het gaatje al 
weer snel te dichten door weder-
om een treffer van Demi Erke-
lens, waarna Sebastiaan van den 
Bosch in de slotminuut zijn ploeg 
weer op voorsprong bracht. De 
winst leek binnen te zijn. Tem-
poriseren was de opdracht in de 
aanval en het verdedigend dicht 
houden.  De laatste seconden 
tikten weg, maar helaas raak-
te de voorsprong ook weg in de 
laatste seconden. Oosterkwartier 
wist  van afstand nog een treffer 
te noteren en daardoor op gelij-
ke hoogte te komen.  Toch keer-
de de ploeg tevreden huiswaarts 
met 1 punt.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Het wedstrijdprogramma van 
de korfballers van Stormvo-
gels de komende week:

Zaterdag 30 november
Purmer C1-Stormvogels C1 
13.05; WWSV D2-Stormvogels 
D1 13.50

Zondag 1 december
Stormvogels 2-DKV Victoria 5 
13.00; Stormvogels A1-Celeri-
tas A1 14.05

Programma

Donderdag 28 november dames:
Uitgeest VR2-Alcmaria V. VR2 19:45

Zaterdag 30 november junioren:
Uitgeest A1-Stormvogels A1 14:45
SDO B1-Uitgeest B1 13:30
Uitgeest B2-Duinrand S B1 10:00
WMC B1-Uitgeest B3 11:00
Reiger Boys B3-Uitgeest B4 14:30
Uitgeest B5-Purmerend B2 14:30
Fortuna W’veer C1-Uitgeest C1 15:00
LSVV C2-Uitgeest C2 12:45
Berdos C2-Uitgeest C3 14:30
Uitgeest C4-Koedijk C4 14:30
Uitgeest C5-Rijp (de) C2 13:00
Uitgeest C6-Limmen C5 14:30
Pupillen: 
Uitgeest D1-Kennemers D1 13:45
Hellas Sport D2-Uitgeest D2 12:30
Uitgeest D3-Reiger Boys D4 11:30
Reiger Boys D5-Uitgeest D4 09:00
Vrone D4G-Uitgeest D5 14:00
Uitgeest D6-Kolping Boys D11 12:15
Uitgeest D7-Fortuna Wormerv. D9 10:00
Uitgeest D8-Meervogels 31 D3 13:00
Fortuna W’veer E1-Uitgeest E1 08:45
Uitgeest E2-KSV E2 11:00
Uitgeest E3-Meervogels 31 E2 10:15
ADO ‘20 E5-Uitgeest E4 10:15
Uitgeest E5-ADO ‘20 E7 10:15
DEM E8-Uitgeest E6 08:30
Uitgeest E7-Fortuna W’veer E9 11:30
Sporting K’nie E8-Uitgeest E8 11:30
Uitgeest E9-ADO ‘20 E14 11:00
DEM F1-Uitgeest F1 10:00
Meervogels 31 F1-Uitgeest F2 09:00
Jong Holland F2-Uitgeest F3 12:15
Uitgeest F4-Bloemendaal F2 10:00
Foresters de F8-Uitgeest F5 09:00

Uitgeest F6-Assendelft F4 10:00
Uitgeest F7-Onze Gezellen F5 09:00
Fortuna W’veer F7-Uitgeest F8 13:00
Uitgeest F9-Sporting Krommenie F7 09:00
Uitgeest F10-Zaandijk F3 09:00
Uitgeest F11-Blauw Wit (W) F1 09:00
Saenden F1G-Uitgeest F12 12:00
Uitgeest Trainingsgroep 09:00
G-team:
Uitgeest G1-Oosthuizen G1 11:30
Zwaluwen 30 HCSV G1-Uitgeest G2 10:15
Meisjes:
KFC MB1-Uitgeest MB1 16:15
Berdos MC1-Uitgeest MC1 11:00
Uitgeest MC2-LSVV MC2 15:15
Uitgeest MD1-DTS MD1 11:30
RKEDO MD2-Uitgeest MD2 13:00
Kolping Boys ME1-Uitgeest ME1 10:15
 
Zondag 01 december senioren:
Uitgeest 1-Kennemers 1 14:00
Uitgeest 2-Kennemers 2 11:00
Foresters de 4-Uitgeest 3 11:00
Uitgeest 5-Vitesse 22 5 10:30
Uitgeest 6-DEM 5 13:30
Uitgeest 7-HSV 5 10:30
Hugo Boys 3-Uitgeest 8 14:00
Alcmaria Victrix 9-Uitgeest 9 14:00
Uitgeest 11-Kolp. Boys 11 10:30
Uitgeest 12-SDOB 3 10:30
Vrone 8-Uitgeest 13 10:00
Uitgeest A2-Kolp.Boys A1 13:30
Uitgeest A3-SRC A3 13:30
Dames:
Strandvogels VR1-Uitgeest VR1 14:00
Kolping Boys VR2-Uitgeest VR2 12:00
Meisjes:
VSV MA1-Uitgeest MA1  11:00

Uitgeest - De SIG, organisatie 
voor ondersteuning van men-
sen met een verstandelijke be-
perking, en voetbalvereniging FC 
Uitgeest hebben een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten. De 
samenwerking betreft het col-
lectieve vervoer van cliënten van 
de SIG, die voetballen in het G-
team van FC Uitgeest.

Voetbalvereniging FC Uitgeest 
heeft een zeer actieve G-afde-
ling, met onder meer twee man-
nenteams in de zaterdagcompe-
titie, waarvan één hoofdzakelijk 
bestaat uit cliënten van de SIG. 
De meeste van hen wonen zelf-
standig, in de omgeving van Uit-
geest, met ondersteuning aan 
huis van de SIG. Zij komen wel 
op eigen gelegenheid naar FC 
Uitgeest, voor training en thuis-
wedstrijden, maar kunnen ver-
voer naar uitwedstrijden en toer-
nooien niet of moeilijk zelf orga-
niseren.

Omdat FC Uitgeest en de SIG het 
belangrijk vinden dat mensen 
met een beperking kunnen (blij-
ven) sporten en zo ook volwaar-
dig mee kunnen doen aan de G-
competitie, hebben beide orga-
nisaties afspraken gemaakt over 
het vervoer van de leden/cliën-
ten naar uitwedstrijden en toer-
nooien. De SIG stelt hiervoor een 
busje beschikbaar en neemt de 
verzekering en brandstofkosten 
voor haar rekening. FC Uitgeest 
zorgt voor chauffeurs (vrijwilli-
gers) en het vervoer. De chauf-
feurs halen zaterdags het bus-
je bij de SIG in Heemskerk op, 
halen vervolgens de voetballers 
bij de vereniging in Uitgeest op, 
brengen hen naar de uitwedstrij-
den in de regio en daarna weer 
terug naar Uitgeest. Het bus-
je wordt daarna weer bij de SIG 
in Heemskerk geparkeerd. In het 
kader van de eisen die de SIG 
stelt aan vrijwilligers in het ver-
voer zullen de chauffeurs van FC 
Uitgeest een bustest doen. Hier 
zal de SIG voor zorgdragen.

De SIG en FC Uitgeest realise-
ren met dit project een bijzonde-
re vorm van gezamenlijk maat-
schappelijk ondernemen, die 

perfect aansluit op de toekom-
stige ontwikkelingen in het ka-
der van de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (WMO).

Samenwerking tussen SIG en FC Uitgeest

Milieutaken provincie naar 
Milieudienst IJmond

Regio - De provincie Noord 
Holland wil een deel van haar 
milieutaken vanaf 1 januari 
2014 laten uitvoeren door de 
Milieudienst IJmond. Daar-
bij gaat het zowel om vergun-
ningverlening, toezicht als 
handhaving. 
Medio december wordt deze 
overheveling van taken for-
meel gemaakt in de toetre-
dingsvergadering van de Mi-
lieudienst IJmond. 

Doordat gemeenten, milieu-
diensten en provincies hun 
krachten bundelen en hun 
milieutaken onderbrengen in 
een omgevingsdienst, verbe-
tert de milieuveiligheid en de 
kwaliteit van de vergunning-
verlening, het toezicht en de 
handhaving. 
Naast de provincie Noord-
Holland, participeren de vol-

gende gemeenten in de Mi-
lieudienst IJmond: gemeente 
Haarlem, Velsen, Beverwijk, 
Uitgeest en Heemskerk. 

In 2009 werd vanuit het Rijk 
opdracht gegeven om aan de 
slag te gaan met het vormen 
van omgevingsdiensten. 

Noord-Holland kent in to-
taal vier omgevingsdien-
sten: naast de IJmond, par-
ticipeert de provincie ook in 
de Regionale uitvoerings-
dienst Noord-Holland Noord, 
de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied en de Om-
gevingsdienst Flevoland, 
Gooi en Vechtstreek. Met 
het beleggen van de uitvoe-
ringstaken bij de Milieudienst 
IJmond voldoet de provincie 
nu volledig aan de eisen van 
het Rijk.



27 november 2013 23

Putter

Uitgeest - Er zijn van die avon-
den dat het lijkt alsof je tegen de 
Italianen voetbalt. Zoals u weet 
uit de geschriften van de wat 
betreft voetbal (en nog wel wat 
meer gebieden) alwetende en 
profetische JC: ‘Italianen kennen 
niet van je winnen maar je ken 
wel van ze verliezen!’ Goed, er 
passeren allerlei handen waarop 
jij en de tegenstander zich geen 
buil kunnen vallen. Geen kansen 
om jouw brille tentoon te sprei-
den en ook geen handen waar-
op je uit de bocht kunt vliegen. 
Wel loop je een paar keer te-
gen een tegenstander aan wie 
3SA biedt terwijl de rest van het 
veld in een deelscore in een lage 
kleur speelt: nul voor jou, en een 
top voor de tegenpartij. Hoewel 
verdiend, zuur is en blijft het. En 
als je dan ook nog eens achter 
elkaar handen krijgt wie je het 
beste kunt kwalificeren als ‘om 
te huilen’, dan weet je na twee 
tafeltjes al dat 55% zo ongeveer 
het maximum zal zijn wat je, met 
zeer je best doen en het nodige 
geluk, zult halen. En met dat Ita-
liaanse catenaccio, ooit geíntro-
duceerd door Helenio Herrera, 
Argentijns coach van de Italia-
nen, is zelfs die 55% hoog. Taaie 
spellen dus, en taaie tegenstan-
ders wie geduldig wachten op 
een kansje en dat goed benut-
ten. Ze geven een pass over de 
lengte wie keurig door de maat 
wordt ingekopt. Weer een nul!
We hebben niet alleen Italiaan-
se toestanden, Deutsche Grund-
lichkeit speelt ook mee. In de A-
lijn zien we de hoge score van 
Aad Visbeen wie speelt met de 
uit de BRD overgekomen gele-
genheidsmaat Jan Raaphorst. De 
gehele top van de A-lijn naar de 
gallemiezen gespeeld, en daarbij 
hielpen van harte mee de heren 

Wim Hoogeboom en Nico Mole-
naar, wie nog niet zolang terug in 
de C-lijn speelden. Nu terrorise-
ren zij de top van de A-lijn. Heel 
goed. En om met JC te eindigen: 
‘Als je ergens niet bent, ben je óf 
te vroeg óf te laat!’. Welnu, Wim 
en Nico zijn op tijd. Ze zijn er.
PS: de hoogste score van de 
avond was voor Wil van der Pol 
en Ank van der Eng met ruim 
68%. (Paul Wijte)

Uitslagen
A-lijn: 1 Aad Visbeen-Jan Raap-
horst 57,64%, 2 Wim Hoogeboom-
Nico Molenaar 56,94%, 3 Fred v 
Andel-Ruud Berkhout 56,60%;
B-lijn: 1/2 Ria Beerens-Riet Me-
ijer 54,58%, 1/2 Lia Hendrik-
se-Corrie Nijsen 54,58%, 3 Riet 
Schafgans-Leo Tromp 53,75%; 
C-lijn: 1 Theo Huising-Pieter 
Andringa 58,17%, 2 Thea Aben-
Marry Zwaan 54,92%, 3 Toos 
Schalk-Jaap Schalk 52,08%; 
D-lijn: 1 Auke Hulshof-Gonny 
Hulshof 61,67%, 2 Ria Admiraal-
Wout Admiraal 60,00%, 3 Loes 
Apeldoorn-Ellie Neele 56,25%;
E-lijn: 1 Wil vd Pol-Ank Vd Eng 
68,06%, 2 Gré Krom-Riek Koek 
59,17%, 3 Ank Kager-Annie San-
ders 55,83%.

        Bridgenieuws

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 29 november 
vindt er weer een klaverjasdrive 
plaats in de kantine van korf-
balvereniging Stormvogels aan 
de Niesvenstraat 14. De kaarten 
worden om acht uur geschud. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen, ook met de loterij. Iedereen 
is welkom.

Uitgeest - Na de op een na 
laatste speelweek lijken de 
kaarten voor alle Uitgeester 
teams geschud te zijn. Voor-
al voor het eerste team zijn 
de druiven zuur, want door 
een tiental strafpunten van-
wege een eenmalig niet op-
komen kan dit team degra-
datie waarschijnlijk niet meer 
ontlopen.

Het eerste team startte de-
ze week tegen het reeds ge-
degradeerde Rapidity 5 ijzer-
sterk, want na twee uur spelen 
stonden Henk Spoelstra, Vic-
tor Tchernov en Patrick Schud-
deboom verdiend op een 7-0 
voorsprong, hoewel de laatst-

genoemden ieder een keer heel 
diep moesten gaan. Vreemd ging 
het er vervolgens aan toe, toen 
alle drie de heren het voor ge-
zien leken te hebben, want al-
len verloren kansloos hun laat-
ste partijen. 
De volgende week gaat duide-
lijk worden of een vervolg in de 
tweede klas er nog inzit.

Team 2 kreeg het op de eer-
ste plaats staande TempoTeam 
op bezoek. Jeri Fatels was ster-
ker dan ooit en rolde de Amster-
dammers moeiteloos op. Op één 
keer na hield hij allen onder de 
zes punten. 
Thom van Son en Ruud Pel kon-
den dit geweld alleen maar 

     Tafeltennisnieuws
ademloos bekijken, want zelf 
waren ze behoorlijk kansloos 
tegen de kampioenen uit deze 
poule. Wel werd door het dubbel 
Pel-Fatels evenals bij de uitwed-
strijd de dubbel binnengesleept.

Uitgeest3 ging op bezoek bij 
DOKO in Velsen Noord. Daar 
was na een 0-2 voorsprong al 
snel de koek op, want Dennis 
Janssen, Marcel Couwenberg en 
Nico Baltus behaalden ieder nog 
één benauwde maar niet minder 
knappe enkelspeloverwinning. 
Daarmee werd de eindstand een 
verdiende nederlaag met 3-7. 

Het team lijkt keurig in de vijfde 
klas te kunnen blijven.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

ZWARTE PIET IS OM OP TE ETEN…!!

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

ZWARTE PIETEN TAARTJE 
(gevulde koektaartje met spijs en marsepein)
  van € 8,50 nu € 7,50 !!
(gratis bij 3 volle spaarkaarten)

En nog heel veel meer Sinterklaas lekkernijen…..
*Roomboter Amandelletters en *Staven, *Speculaas- en

*Taaitaaipoppen én *Moppen, *Spijsbrood, *Sinterklaasslof, 
 *Oudhollandse Putter Tulband, *Marsepein, *Strooigoed en  
* Handgemaakte Fairtrade Chocoladeletters van A t/m Z !!!!

  Wij wensen u een gezellig Sinterklaasfeest !

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Zondag 1 december
KOOPZONDAG

van 12.00 tot 17.00 uur

Dinsdag 3 december
&

Woensdag 4 december
EXTRA KOOPAVOND

Maerelaan 5
Heemskerk
Tel. 0251-251514

www.wereldwinkelheemskerk.nl

EXTRA 
OPENINGSTIJDENOPENINGSTIJDENOPENINGSTIJDENOPENINGSTIJDENOPENINGSTIJDEN

SINT MAAKT EEN IEDER  
BLIJ MET PALING, 

PALINGFILET EN ZALM 
UIT ONZE ROKERIJ

Palingrokerij/aalhandel 
A.C. van den Kommer 

Sluisbuurt 45 (naast viaduct Rijksweg 9) 
Uitgeest       Tel. 312274 

2, 3 en 4 december extra geopend 

of u nu fi etsend komt of lopend.

Ook gerookte makreel, 
garnalen en verse stoofaal 

kunt u bij ons halen. 

SINT MAAKT EEN IEDER  
BLIJ MET PALING, 

PALINGFILET EN ZALM 
UIT ONZE ROKERIJ

Lasergun-
controle

Uitgeest - Team Verkeer heeft 
zaterdagmiddag twee extreme 
hardrijders aan de kant gezet die 
de maximum toegestane snel-
heid van 80 kilometer per uur 
met 30 kilometer of meer over-
schreden op de Provincialeweg 
N203. Het overgrote merendeel 
van de weggebruikers hield zich 
keurig aan de snelheid!
De hoogstgemeten snelheid was 
117 kilometer per uur.

Gemeentehuis 
eerder dicht 

op 5 december
Uitgeest - Het gemeentehuis 
aan de Middelweg 28 is don-
derdagmiddag 5 december van-
af 15.00 uur gesloten. Ook de 
avondopenstelling vervalt deze 
donderdag. Dit vanwege de vie-
ring van Sinterklaas.
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       Turnnieuws 
       van Unitas 

Chiara Garita, Jade Koster, Zoe Guit, Britt Scholten en Laura Langen-
dijk

Lea van Diemen, Billie Boyle, De-
mi Hanssen en Kim Schelvis. Zit-
tend: Adaja Plinck

Quirine Zonneveld, Elina Muijskens en Sarah Dumpelmann

Uitgeest - De turnsters van 
Unitas hebben tijdens de eer-
ste competitiewedstrijd op zater-
dag 23 en zondag 24 november 
in Sporthal De Walvis een prima 
prestatie geleverd. Zaterdag be-
gonnen de Pupillen 2 turnsters. 
Het resultaat was een eerste 
plaats voor Sarah Dumpelmann, 
een tweede plaats voor Elina 
Muijskens en een mooie vierde 
plaats voor Quirine Zonneveld.
Na een goed verlopen eerste 
wedstrijd waren de volgende 
turnsters aan de beurt. Bij jeugd 
1 Kim Schelvis en Billie Boyle, bij 
de junioren Demi Hanssen en 
Lea van Diemen en Adaja Plinck 
bij de senioren. Billie Boyle, Ada-
ja Plinck en Lea van Diemen heb-
ben bijna foutloos geturnd en dit 
leverde een eerste plaats op. De-
mi eindigde op een mooie der-
de plaats en Kim kreeg voor haar 
vierde plaats ook een mooie me-
daille. Al met al een prima start 
voor de vierde divisie turnsters.

Zondag was het de beurt aan de 
vijfde divisie meisjes. In de eer-
ste ronden waren de instap- en 
pupillen 2-turnsters aan de beurt 
voor hun wedstrijd. Isa Timmer-
mans, Linda den Boer en Silvia 
Berkhout hebben het voor hun 
eerste wedstrijd prima gedaan. 
Een mooie tweede, viierde en 
achtste plaats. Helaas kon Fleur 
Schelvis niet meedoen door een 
blessure.
In dezelfde wedstrijd, maar op 

een andere baan turnden Yen-
te Blaauw en Carmen Chezan 
hun wedstrijd. Carmen eindigde 
op een tweede en Yente op een 
derde plaats.

In de laatste ronde waren de Pu-
pillen 1, Jeugd 2 en Senioren aan 
de beurt voor hun wedstrijd. De 
pupillen 1 hebben het ook ge-
weldig gedaan, want Chiara Ga-
rita, Zoë Guit en Britt Scholten 
zijn eerste, tweede en derde ge-
worden. De Jeugd 1-meisjes Ja-
de Koster, Jamie Beentjes, Cleo 
Schoute en Silke Ham waren 

zenuwachtiger dan de andere 
turnsters, want ook deze oefen-
stof was nieuw en heel lastig. Bij 
balk vergat Cleo 2 elementen en 
kreeg meteen 4 punten minder 
en dat is jammer. Jamie was heel 
zenuwachtig en vond het ook 
erg eng op balk. Jade kreeg een 
mooie medaille voor haar vierde 
plaats, Silke, Cleo en Jamie wer-
den achtste, tiende en twaalfde.
Bij de senioren hebben Lau-
ra Langendijk en Isabella Flier-
man nog steeds de drive om er 
een leuke wedstrijd van te ma-
ken. Laura heeft zeer stabiele 
wedstrijd geturnd en Isabella viel 
helaas een keer van de balk en 
haar brugoefening was iets min-
der. Laura werd uiteindelijk eer-
ste en Isabella zesde. 
Het was een druk, maar zeer 
succesvol weekend voor Unitas.   

Nationale titel voor het 
team van Guus Baltus

Guus Baltus (links) met zijn teamgenoten

Uitgeest - Zaterdag werden in 
Zwijndrecht de Nationale Team 
Cup wedstrijden heren turnen 
gehouden. Guus Baltus uit Uit-
geest kwam samen met zijn 
turnmaatjes Jente, Stef en Bink 
uit voor zijn club Saturna Alk-
maar. In hun poule kwamen 16 
teams uit op instapniveau 10. 
Maar liefst 72 deelnemers ston-
den ingeschreven. Werden ze 
vorige wedstrijd nog eerste van 
het district, onbekend was wat 
het nu zou mogen worden, 16 
teams is niet niks! Gelukkig ston-
den ze met z’n vieren opgesteld. 
De resultaten van de beste drie 
worden geteld. Er mogen maxi-
maal vijf deelnemers in een team 
starten. Er waren maar liefst tien 
teams met het maximale aantal 
deelnemers! Jente turnt z’n eer-
ste jaar en in zo’n grote hal had 
hij nog nooit gestaan! Gelukkig 
zijn Guus, Stef en Bink al wat er-
varen en konden helpen.
Als eerste oefening stond volti-
ge. Met de flankenkoning Stef 
aan boord kon dat eigenlijk niet 
mis gaan. En ja hoor, zowel Stef 
als Guus zetten 18.65 neer. Het 
absolute record van het hele 
deelnemersveld! En Jente wist 
met 14.85 een betere score neer 
te zetten dan Bink (14.20), het ijs 
was gebroken.
Op ringen had Guus zilver op 
de NK 2012 behaald, dit zou zijn 
koningsnummer moeten zijn. 
Maar Stef wist vriend en vijand 
te verbazen met een prima sco-
ren van 18.50! Guus haalde een 
mooie 17.35 en Bink en Jente met 
16.20/15.40. door naar sprong. 
Met maar liefst 19.65 wist Guus 
weer de beste score neer te zet-
ten, met afstand. Ook hier een 
verassing: Bink volgde met 18.55 
en Stef en Jente met 17.65/17.40. 
Met een eerste plaats op de tus-
senscore volgde de brug. Alleen 
collega Syl Loman wist na ringen 
hier de beste score te plaatsen. 
Guus (brons NK ‘12) volgde met 
18.60, Stef met 17.40 en Bink en 
Jente met 14.70 en 14.50. tot een 
ieders verbazing stond Satur-
na op een vijfde plaats na gro-
te verenigingen als O&O Zwijn-

drecht, Pax, Turn4u, en Tur-
ning Spirit. Hoe was dit moge-
lijk? Met rek en vloer te gaan 
zou een uiterste inspanning no-
dig zijn. Guus stelde niet teleur 
en met een absoluut record van 
de dag stond maar liefst 20.45 
op het bord te prijken. Na een 
uitstekende 19.05 van Jente en 
18.40/17.75 van Stef en Bink was 
de koers naar de top weer her-
vat. Met vloer te gaan moesten 
er punten gehaald worden. Guus 
wist in Beverwijk nog een mon-
sterscore van 20.20 neer te zet-
ten. En ja hoor, Guus (brons NK 
’12) wist de op een na hoogste 
score te plaatsen van maar liefst 
19.00. Stef volgde met 17.05 en 
Bink en Jente met 16.65/15.50. 
Zou dit genoeg zijn voor een eer-
ste plaats? Niveau 10 was ver-
deeld over drie wedstrijden. Sa-
turna zat in wedstrijd 2. Met 12 
teams geweest stond Saturna op 
1! Nu was het wachten op wed-
strijd 3 met nog 3 teams. Het lan-
ge wachten werd beloond. Ook 
hier was geen team in staat Sa-
turna te verslaan! Saturna werd 
eerste van Nederland! 

Weer een fantastisch resultaat 
voor trainster Rinke en Saturna 
Alkmaar.

Guus op de brug

FC Uitgeest G2 speelt gelijk tegen Texel
Uitgeest - Het team van FC Uit-
geest G2 moest dit weekeinde 
aantreden tegen Texel 94. Het 
team van Texel kwam met maar-
liefst 14 spelers naar Uitgeest, 
terwijl in een wedstrijd negen 
tegen negen wordt gespeeld, 
dus ze moesten veel wisselen. 
Texel was erg sterk, maar keeper 
Thomas wist zijn doel behoor-
lijk schoon te houden. Uitein-
delijk wist Uitgeest niet de vol-
le winst te pakken, het werd een 

gelijkspel. Over twee weken spe-
len ze weer een wedstrijd. (Dylan 

Schiphorst, speler van FC Uit-
geest G2)
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 MARIUS HOOGENDOORN
op zoek naar schoonheid

Marius Hoogendoorn
OP ZOEK NAAR SCHOONHEID

Win leuke prijzen!

GEBORGENHEID
in kunst

Fietsen in
Brooklyn!

Lees de in deze krant opgenomen 50 pLus-Wijzer
via de aparte Link op deze site.
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