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Onderscheidingen bij FC Uitgeest
Uitgeest - Tijdens de vrijdag 
gehouden Algemene Leden-
vergadering van FC Uitgeest 
zijn vier leden van de vereni-
ging onderscheiden.
Joske van Rijssel werd be-
noemd tot Lid van Verdien-
ste voor haar jarenlange ac-
tiviteiten voor de club, in het 
bijzonder haar vele werk als 
kasbeheerster voor het club-
huis. Daarnaast werd ook 
Jack Zwarthoed benoemd tot 
Lid van Verdienste. Jack was 
onder andere 11 jaar voor-
zitter van FC Uitgeest en is 
2 jaar geleden noodgedwon-
gen gestopt omdat hij wet-
houder werd van de gemeen-
te Uitgeest.
Twee leden werden benoemd 
tot Erelid van FC Uitgeest. 
Ton van Egmond (foto hier-
onder) kreeg deze hoge on-
derscheiding voor zijn jaren-
lange inzet voor de club. Zo 
was hij onder andere elftal-
begeleider van het eerste elf-
tal, 5 jaar lang voorzitter van 
FC Uitgeest en 13 jaar lang 

vicevoorzitter en bestuurslid 
accommodatiezaken.
Wim Groen (foto boven) 
werd tevens benoemd tot 
Erelid van FC Uitgeest. Wim 
is tot op de dag van van-
daag wedstrijdsecretaris van 
FC Uitgeest en heeft deze 
functie 50 jaar uitgeoefend. 
Daarnaast was hij vele jaren 
scheidsrechter en grensrech-
ter bij de vereniging en bege-
leidde hij jeugdscheidsrech-
ters van FC Uitgeest. Grote 
waardering werd voor Wim 
uitgesproken voor zoveel clu-
bliefde.
De heer Aafjes van de KNVB 

was tijdens de Algemene Le-
denvergadering aanwezig en 
benoemde Wim Groen als Lid 
van Verdienste van de KNVB. 
Dit is de hoogste onderschei-
ding die vanuit de KNVB voor 
vrijwilligers bij voetbalvereni-
gingen wordt uitgereikt. Jack 
Zwarthoed (foto hieronder) 
ontving vanuit de KNVB een 
zilveren speld voor zijn voor-
zitterschap bij FC Uitgeest en 
zijn rol als afgevaardigde na-
mens de omliggende vereni-
gingen in het districtsbestuur 
van de KNVB.

Deze week in De krant!
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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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeest - Bij de bridge-
club blijkt alles mogelijk. Zo 
had ik nooit kunnen den-
ken dat er bij ons nog eens 
een opvoering zou plaatsvin-
den van Oedipus, u weet wel, 
die Griekse tragedie waar-
bij de jongeling Oedipus zon-
der dat hij het weet zijn va-
der, koning Laios, doodt en 
vervolgens, wederom niets-
wetend, trouwt met zijn moe-
der, Locaste. Die vergelijking 
borrelde bij mij op toen een 
van onze jeugdige topbrid-
gers, die een bridgepartner-
ship met zijn moeder heeft, in 
een rechtstreekse confron-
tatie zijn vader bridgetech-
nisch gezien een kopje klei-
ner maakte. Dat klinkt hefti-
ger dan het in de bridgeprak-
tijk is. Ik heb er niet bijgeze-
ten maar ik kan me voorstel-
len dat er zo links en rechts 
wat gegniffeld is. Al met al 
is dat bijzondere partnership 
wél succesvol, ze staan fier 
bovenaan in deze tweede pe-
riode die bijna op zijn einde 
loopt. Insiders weten waar-
over ik spreek (om drs. P nog 
eens een keer aan te halen), 
buitenstaanders kunnen uit 
de score wellicht opmaken 
wie de spelers in dit klassie-
ke drama zijn. Ook afgelopen 
woensdag snoepten zij im-
mers flink mee uit de ruif met 
procenten. 
Dan nu de scores van deze 
week. In de D-lijn scoort Lia 
Hendrikse met Petra de Ruy-
ter weer eens behoorlijk, 63% 
is niet niks,  maar over meer-
dere avonden fluctueert hun 

resultaat nog te veel. In de C-
lijn wint Wim Nugteren met 
Nel van Bergen de dagprijs 
met bijna 59%. Dat moet voe-
len als een grote opluchting. 
Minstens nog zo’n score zal 
nodig zijn voor handhaving in 
de lijn. In de B-lijn eindigen 
drie koppels bovenaan, maar 
van het koppel Ineke Los-Nel 
Modderman is de neus 0,42% 
langer, zij winnen met neus-
lengte voorsprong. In de A-
lijn doet mijn maat goede za-
ken, met de hoogste score 
van de avond, 63,5%. Goed 
gedaan, partner! Ik kook nog 
eens een keer een bordje lin-
zensoep voor je. En mocht er 
wat betreft de Griekse trage-
die professionele hulp nodig 
zijn, dan verwijzen wij graag 
naar dr. Sigmund, dagelijks in 
De Volkskrant.

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wij-
te 63,54% 2 Klaas de Groot-
Peter Kossen 60,42% Mar-
lene Heijne-Cas van Andel 
58,33%
B-lijn: Ineke Los-Nellie Mod-
derman 60,42% 2/3 Riet Bal-
ster-Evert Rozemeijer 60,00% 
2/3 Jan Sinemus-Wim Weber 
60,00%
C-lijn: 1 Wim Nugteren-
Nel van Bergen 58,75% 2 
Lea van Dommelen-Nel We-
ber 53,75% 3 Nelleke van de 
Kraats-Joke Mooy 53,75%
D-lijn: 1 Lia Hendrikse-Pe-
tra de Ruyter 63,02% 2 Hans 
Eijking-Ton de Groot 58,33% 
3 Riny van Wijk-Anton van 
Wijk 53,75%
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De maretak is een bijzondere plant, hij groeit niet 
op de grond maar in bomen. De maretak leeft gedeeltelijk 
van de sapstroom van de boom maar kan zelf ook voedings-
stoffen maken. Planten die op deze manier groeien noemen 
we half-parasieten. De foto is genomen in Uitgeest, het is 
een beschermde plant, vandaar geen directe locatie. De ma-
retak draagt nu bessen. Mistletoe is de Engelse naam voor 
de maretak en bij ons bekend omdat deze rond de kerstda-
gen boven de deurpost gehangen wordt. Een ieder die on-
der deze mistletoe staat mag kussen wie hij wil....... Foto en 
tekst: Ger Bus

Koffieconcert door jong 
talent op viool en cello 
Uitgeest - Het Helikon 
Kwartet speelt op zondag 
10 december een mooi en 
sprankelend programma in 
De Zwaan. Aanvang van het 
concert is 11.30 uur. Het He-
likon Kwartet, opgericht in 
2015, bestaat uit Marlene 
Dijkstra en Marieke Kosters 
(viool) , Lotus de Vries (altvi-
ool) en Renate Apperloo (cel-
lo).  De dames hebben elkaar 
leren kennen in de Jong Ta-

lentklas van Prins Claus Con-
servatorium in Groningen en 
in het Jeugdorkest Neder-
land.  Zij studeren aan het 
Conservatorium in Amster-
dam en Het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag.

Kaartverkoop via de websi-
te www.dezwaancultureel.
nl of bij boekhandel Schuyt. 
Indien nog beschikbaar ook 
aan de zaal. 

Uitgeest - ‘Kunst en poli-
tiek’ is de titel van de lezing 
die Bertus Bakker donderdag 
14 december geeft voor de 
Stichting Uitgeester Senioren 
in De Zwaan. Door de eeu-
wen heen hebben machtheb-
bers kunst gebruikt ter meer-
dere eer en glorie van zich-
zelf. Kunstwerken als propa-
ganda kwamen al in ruime 
mate voor bij de Romeinen. 
Ze werden niet alleen ingezet 
ter legitimatie van de staats-
macht, maar dienden ook als 
doel om het nageslacht blij-
vend te herinneren aan de 
onvolprezen vorstelijke da-
den. 
In de lezing zullen verschil-
lende voorbeelden van ar-
tistieke verbeeldingen van 
de staatsmacht worden be-
handeld. Zo zal onder ande-
re aandacht worden besteed 
aan middeleeuwse vors-

ten als Karel de Grote, aan 
Renaissancevorsten als de 
Medici en ook aan de pau-
sen uit die tijd, aan Zonne-
koning Lodewijk de XIV met 
zijn Versailles, aan Napole-
on met zijn vele hofkunste-
naars als Jacques-Louis Da-
vid, aan Hitler met zijn archi-
tect Albert Speer en aan het 
zogenoemde Sovjet-Realis-
me. Maar ook kunstwerken 
in ons eigen land komen aan 
de orde,
Donderdag 14 december van 
09.30 tot 11.30 uur. Kosten 4 
euro inclusief koffie/thee in 
de pauze. Een kaartje kopen 
kan vooraf op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren in de Zwaan, Mid-
delweg 5, Uitgeest, telefo-
nisch: 0251-319020 of via e-
mail: s.u.s@inter.nl.net. Web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl.
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Bootleg Blues Company 
in De Bonte Vivant

Uitgeest - De top-bluesband 
The Bootleg Blues Compa-
ny treedt zaterdag 2 decem-
ber op in De Bonte Vivant. 
The Bootleg Blues Company 
is een Bluesband, met stevi-
ge rockinvloeden en een her-
kenbaar eigen geluid mede 
dankzij de fantastische zan-
geres Wilma Dekker!
De leden van The Boot-
leg Blues Company komen 
uit Noord-Holland en heb-
ben een eigen oefenruimte 
in Haarlem; hun ‘roots’ lig-
gen verankerd in de blues. 
De band levert een afwisse-
lend, dansbaar en avondvul-
lend programma met num-
mers uit het Rock-Blues re-
pertoire (o.a. Ana Popovic, 
Eric Clapton, Walter Trout, J.J. 
Cale en Joe Bonamassa).

The Bootleg Blues Company 
speelt regelmatig in kroegen 
en op festivals, zoals op de 
Haarlem Jazz dagen en het 
Alkmaar Blues Express festi-
val. Ze beschikken over meer 
dan voldoende podiumerva-
ring om er een swingende, 
leuke, ontspannende en ge-
zellige avond van te maken. 
Een avond die de ware mu-
ziekliefhebber niet mag mis-
sen!
The Bootleg Blues Compa-
ny bestaat uit:  Wilma Dekker 
zang, Jos Muller gitaar, zang 
en mondharmonica, Joeke 
Wouda op basgitaar en Ger 
van de Velde op het drumstel.
Rond 21.30 uur gaat The 
Bootleg Blues Company los 
en zoals altijd is de toegang 
gratis.

Politieke draaikonterij in Uitgeest

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Op 24 september 2015 heeft de Gemeenteraad met 13 vóór en 2 tegen gestemd voor één 
school locatie door nieuwbouw nabij De Meet. Alle Uitgeester politieke partijen behalve “Uit-
geest lokaal” hebben hiervoor gestemd!
Op 28 september 2017 is er door Progressief Uitgeest een amendement ingediend welke door 
de steun van de andere oppositie partijen is aangenomen. In dit amendement vraag Progres-
sief Uitgeest letterlijk om een onderzoek naar “HET IKC” op de Paltrok locatie. (lees goed! on-
derzoek naar HET IKC)
Nog geen 6 weken later tijdens de raadsbijeenkomst op 7 november vraagt Progressief Uit-
geest ineens om een onderzoek naar 2 scholen zonder sportzaal. Na de keuze uit 2015 voor één 
school en de vraag om een onderzoek naar “HET IKC” in september 2017, zijn ze enkele weken 
later ineens volledig gedraaid?
In september kiest PU er ook ineens voor om de Geesterheem op dezelfde locatie te willen her-
bouwen wat zou leiden tot een dubbele verhuizing van de ouderen. Dit zou volgens PU meeval-
len want een deel hoefde toch geen tweede keer verhuisd te worden omdat ze er dan simpel-
weg niet meer zouden zijn en ook een opnamestop zou daar een rol in kunnen spelen.
Veel ouderen zijn ongerust dat zij wellicht het dorp uitgejaagd zullen worden…
Met de verkiezingen in aantocht is deze onrust ook bij PU niet onopgemerkt gebleven, en het 
duurt dan ook niet lang of tijdens de volgende raadsvergaderingen begint de PU al weer te draai-
en, eerst heel voorzichtig door te melden dat nieuwbouw van de Geesterheem op de locatie van 
de voormalige bibliotheek voor hen ook bespreekbaar zou kunnen zijn.. maar voor de verkiezin-
gen in maart zijn ze waarschijnlijk wel helmaal omgedraaid.
Met de verkiezingen in aantocht is elke beslissing en uitspraak van de PU dus eigenlijk waar-
deloos. De vraag is dus of het verkiezingsprogramma van Progressief Uitgeest na de verkiezin-
gen nog wel is wat ze voor die tijd was of dat alles na de verkiezingen weer volledig wordt om-
gedraaid??

Mark van Dijk

Schrijfmarathon Amnesty International
Uitgeest - Na de zeer suc-
cesvolle Schrijfmarathon af-
gelopen jaar, gaat Nederland 
opnieuw massaal brieven 
schrijven voor mensen die 
groot onrecht is aangedaan. 
Ook in  Uitgeest wordt op 9 
december volop geschreven. 
In het Lees Lokaal, Dr. Brug-
manstraat 11 worden om half 
12 de deuren geopend en 
schrijven ze tot  drie uur door.
Er worden brieven geschre-
ven voor mensen die gedis-
crimineerd worden om wie 
ze zijn, die vastzitten omdat 
ze voor hun mening uitkwa-
men of vermoord werden ter-
wijl de daders vrijuit gaan. 
Ook sturen de brievenschrij-
vers de mensen die dit jaar 
centraal staan groetenkaar-
ten, zodat ze weten dat ze 
niet vergeten zijn.
Tijdens de Schrijfmarathon 
van vorig jaar werd in Ne-
derland een recordaantal 
van 166.000 brieven geschre-
ven. Wereldwijd werden bij 
4,7 miljoen brieven, kaarten, 

handtekeningen, sms’jes en 
WhatsApp’jes verstuurd. Hoe 
groter die vuist, hoe groter 
de druk op autoriteiten om te 
zorgen voor gerechtigheid. 

Brieven schrijven werkt
Een lawine aan brieven maakt 
indruk en dwingt wetshand-
havers mensen eerlijker te 
behandelen. En hoe meer 
groetenkaarten, hoe gro-
ter de steun voor de mensen 
voor wie we schrijven. Dat 
is onvoorstelbaar belangrijk. 
In de woorden van Máxima 
Acuña uit Peru: ‘Ik ben on-
eindig dankbaar dat ik niet 
alleen ben, maar hulp krijg 
van zoveel mensen van over 
de hele wereld.’ Vorig jaar 
schreven we voor Máxima, 
omdat zij en haar gezin be-
dreigd en mishandeld wer-
den omdat ze weigerde haar 
grond af te staan aan een 
mijnbouwbedrijf. In mei 2017 
bepaalde het hooggerechts-
hof van Peru dat ze op haar 
land mag blijven wonen.

Tijdens de Schrijfmarathon 
van 2017 krijgen mensen-
rechtenverdedigers specia-
le aandacht. Deze activisten 
steken hun nek uit. Zij heb-
ben de moed op te komen 
voor vrije meningsuiting, te-
gen discriminatie of onder-
drukking. Ze roepen macht-
hebbers ter verantwoording. 
Maar doordat ze op de voor-
grond treden, zijn ze een ge-
makkelijke prooi voor de au-
toriteiten. Wereldwijd wor-
den zij steeds vaker slachtof-
fer van intimidatie, vervolging 
en geweld. Zelfs de voorzit-
ter en de directeur van Am-
nesty Turkije zitten in de ge-
vangenis.
De organisatoren verzoeken 
de deelnemers een bijdrage 
in de portokosten in de spe-
ciaal voor dit doel bestemde 
doos te doen.

Meer informatie is te krij-
gen bij Thea Kater, tel. 0251 
310353, e-mail tam.kater@
kpnmail.nl.
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Invloed Oer-IJ op ontstaan 
Castricum en omgeving

Castricum - De hier gebo-
ren en getogen Koen van 
den Driesche komt op don-
derdagavond 7 december 
in Huis van Hilde een lezing 
houden over de enorme in-
vloed die het Oer-IJ heeft ge-
had op de inrichting van het 
landschap in Castricum en 
omgeving. 
Dat zal hij doen aan de hand 
van talloze voorbeelden van 
plekken waaraan die ge-
schiedenis is af te lezen. Koen 

van den Driesche is afgestu-
deerd landschapshistoricus. 
Als aankomende fysisch geo-
graaf schreef hij een master-
scriptie voor de Rijksuniversi-
teit Groningen over de histo-
rische landschapsinrichting 
van de Castricummerpolder. 
Het rapport is te lezen via de 
website www.oerij.eu. Kaar-
ten kunnen worden gereser-
veerdvia oerij.eu of huisvan-
hilde.nl, of telefonisch; 023-
5143247.

Militairen oefenen op camping
Castricum - Zaterdag vond 
er een ongewone oefening 
plaats op camping Geester-
duin door vier pelotons van 
elk ongeveer 25 man sterk 
van de Bravo Compagnie uit 
Bergen. 
Deze pelotons bevonden zich 
op diverse locaties op de 

camping waar ze hun niveau 
I/II beoefenden. Het ging om 
zaken als EHBO, explosie-
ven herkennen, radioverbin-
dingen et cetera. Bovendien 
werden er een aantal spor-
tieve elementen aan toege-
voegd. Foto: Henk Hommes/
Omroep Castricum.

Sint in ‘t Dierenduintje
Castricum - Alle kinderen uit Castricum mogen hun schoen-
tje zetten in ‘t Dierenduintje van dinsdag 28 november tot 1 
december tussen 11.00 en 15.00 uur. Op zaterdag 2 decem-
ber kan de schoen ook nog worden ingeleverd tussen 10.00 
en 11.00 uur. Die dag komt Sinterklaas zelf langs van 12.00 tot 
13.00 uur om de kinderen die hun schoen inclusief cadeautje 
weer ophalen te begroeten. Kinderkoor Mucicstar zorgt voor 
het muzikale gedeelte van de feest en iedereen mag lekker 
meezingen. Het adres is Duinenboschweg 1a.Regio - De ambtelijke fusie 

BUCH is inmiddels ruim ne-
gen maanden onderweg. De 
conclusie van het bestuur is 
dat het op de meeste vlak-
ken gelukt is om de dienst-
verlening aan de inwoners op 
peil te houden, maar het gaat 
nog niet overal goed. ,,Wat 
op papier staat, strookt niet 
altijd met de praktijk. Voeg 
daar bij een aantal ontwikke-
lingen van buitenaf, harmo-
nisatieproblematiek, politie-
ke ambities en een groeiend 
werkaanbod en u kunt zich 
voorstellen dat onze men-
sen hoge werkdruk voelen.” 
Dat is te lezen in de tweede 
tussenrapportage van BUCH. 
Er is extra inzet nodig om de 
winkel open te houden. 

De kosten kunnen worden 
opgevangen in 2017, maar 
voor 2018 zijn er aanvullende 
maatregelen nodig. Directie 
en management werken aan 
een Plan van Aanpak dat in 
de bestuursvergadering van 
13 december aan het bestuur 
wordt voorgelegd.

Hoge werkdruk 
BUCH

Lego-Sint van twee 
meter bij Huis van Hilde
Castricum - Dit jaar vindt 
Sint-Nicolaas tijdelijk ook on-
derdak bij Hilde. Daar is een 
tentoonstelling met voorwer-
pen die met zijn feest te ma-
ken hebben. Bijzonder is een 
twee meter grote Sint van Le-
go; wie het aantal steentjes 
raadt krijgt een prijs.   

Er zijn een mantel en mijter 
uit 1925 te zien, ansichtkaar-
ten met afbeeldingen van het 
Sinterklaasfeest, schoolpla-
ten en andere voorwerpen 
die met het feest te maken 
hebben. En er staat een twee 
meter hoog beeld van Sint uit 
Lego-steentjes, afkomstig uit 
Denemarken. 

De expositie ‘Hilde ontvangt 
Sint’ is samengesteld uit de 

collectie van Peter van Trigt 
en Wim Theunissen, loopt tot 
6 januari en is te vinden in 
museumcafé Hildes Heerlyk-
hyd. De toegang is gratis.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur 
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Vele Hemels boven de Zevende

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 

Wonder
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
C’est La Vie

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur 

Murder on the Orient  Express
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur
Loving Vincent

zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

woensdag 15.00 uur
Paddington 2 
vrijdag  16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.00 uur
woensdag 15.00 uur

Coco  
zaterdag 13.30 uur 

zondag 11.00 & 13.30 uur
Sinterklaas & Het gouden hoefijzer

Programma 30 nov t/m 6 dec 2017

Vele hemels boven 
de zevende

Eva staat altijd klaar om de 
wereld te redden. Ze is een 
rots in de branding voor haar 
puberende nichtje, haar ru-
ziënde ouders en haar dol-
verliefde zus. Ze is kampioen 
in geven, behalve aan zich-
zelf. Want achter haar brede 
glimlach en overdosis begrip, 

groeit een knagende een-
zaamheid. Een film over ob-
stakels die bergen worden en 
over durven kiezen voor je ei-
gen geluk. Gebaseerd op de 
gelijknamige geliefde roman 
van Griet Op de Beeck, die 
ook het scenario voor de film 
schreef.

Miguel droomt ervan om een 
succesvol muzikant te wor-
den. Ondanks dat muziek al 
generaties lang uit zijn fa-
milie wordt verbannen, is 
het Miguel’s grootste droom 
om net zo groot te worden 
als zijn idool, Ernesto de la 

Coco - 2D Cruz. Wanhopig om zijn ta-
lent te bewijzen, belandt Mi-
quel op mysterieuze wijze in 
een prachtige en kleurrijke 
wereld. Onderweg ontmoet 
hij de charmante oplichter 
Hector en samen gaan ze op 
een buitengewone reis om 
het echte verhaal achter Mi-
guel’s familiegeschiedenis te 
ontdekken.
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Castricum sluit zich 
aan bij ‘Safe Streets’

Castricum - Castricum is de 
eerste Safe Streets-gemeen-
te uit de regio. Safe Streets is 
een campagne van UN Wo-
men Nederland, de organisa-
tie voor vrouwenrechten en 
gendergelijkheid van de Ver-
enigde Naties. In een Safe 
Streets -gemeente worden 
problemen rond veiligheid 
van vrouwen en meisjes in de 
openbare ruimte onderzocht 
en aangepakt, in samenwer-
king met relevante organisa-
ties en vrouwen en meisjes 
zelf. Op 27 november onder-
tekende burgemeester Mans 
hiervoor de intentieverkla-
ring. 

Seksuele intimidatie in de 
openbare ruimte is een pro-
bleem dat wereldwijd speelt, 
met een grote negatieve im-
pact op de levens van vrou-
wen en meisjes. In VN-ver-
band hebben landen zich ge-
committeerd aan het bestrij-
den hiervan, op nationaal 
en lokaal niveau. Gemeen-
ten over de hele wereld stre-
ven er binnen het Duurzame 
Ontwikkelingsdoel 11 naar 

om te voorzien in universele 
toegang tot veilige, inclusie-
ve en toegankelijke openbare 
ruimte, onder meer door het 
terugdringen van het aantal 
slachtoffers van fysiek of sek-
sueel geweld of intimidatie. 
Wereldwijd werkt UN Women 
met meer dan 20 gemeenten 
samen om hiervoor te zorgen, 
van New Delhi tot Cairo en 
van Nairobi tot Manila. On-
derzoek in een aantal Neder-
landse steden toont aan dat 
meer dan 80% van de vrou-
wen en meisjes in de afgelo-
pen twaalf maanden te ma-
ken heeft gehad met seksu-
ele intimidatie of andere vor-
men van seksueel geweld in 
de openbare ruimte. Een der-
de van de vrouwen en meis-
jes is daadwerkelijk onge-
wenst betast op straat, bij het 
uitgaan of in het openbaar 
vervoer. De eerste stap die de 
gemeente zet is het onder-
zoeken van veiligheidsgevoe-
lens onder vrouwen in onze 
gemeente. Dat zal gebeuren 
door middel van het uitzetten 
van een enquête. Foto: Roos 
Trommelen.

CDA Castricum: ,,Gooi 
hulpmiddelen niet weg”
Castricum - De CDA-frac-
tie vindt het van groot belang 
dat hulpmiddelen zoals trap-
liften, rolstoelen of scootmo-
bielen van ouderen en men-
sen met een beperking niet 
worden weggegooid na ge-
bruik, maar worden herge-
bruikt. 
Daarom vindt de partij het 
van belang beter inzicht te 
krijgen in hoe er in de ge-
meente Castricum mee om 
wordt gegaan. Nog te vaak 
horen we via de media voor-

beelden van hulpmiddelen 
die na gebruik gewoon wor-
den weggegooid of bij het 
grofvuil worden gezet. Dat 
noemt de partij enorm zon-
de en onnodig. Voor het CDA 
staat voorop dat zorggeld 
niet over de balk wordt ge-
smeten. Het is daarom be-
langrijk, aldus het CDA, om 
te weten wat er met hulp-
middelen in de gemeente ge-
beurt nadat iemand naar een 
andere gemeente verhuist of 
overlijdt.

Hannie Lutke Schipholt 
lijsttrekker GroenLinks
Castricum - De ledenverga-
dering van GroenLinks koos 
op 21 november Hannie Lut-
ke Schipholt tot lijsttrekker 
voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen. 

Lutke Schipholt was al frac-
tievoorzitter in de afgelopen 
periode en wist met Groen-
Links regelmatig successen 
te behalen. Op de tweede 
plek werd een nieuw gezicht 
gekozen, Gerard Brinkman. 
Zijn specialismes liggen op 
het gebied van natuur en mi-
lieu. Op plek drie is het hui-
dige raadslid Aart Waterman 
gekozen. Hij heeft inmiddels 
al meer dan tien jaar raads-

ervaring en heeft zich gespe-
cialiseerd in juridische en fi -
nanciële zaken. Rob Glass 
uit Limmen staat op de vier-
de plek en heeft zich de afge-
lopen jaren vooral met ruim-
telijke ordeningskwesties be-
ziggehouden. Een opvallende 
plek op de lijst wordt ingeno-
men door Pauline van Vliet, 
de fi lmmaakster die onlangs 
nog intensief meewerkte aan 
het Castricum 1967-project. 
Zij ambieert geen raadsze-
tel, maar ondersteunt Groen-
Links. Arthur Wiggers, zeven-
tien jaar en leerling aan het 
Bonhoeffer college, is onder 
applaus geplaatst op num-
mer negen.

Pastores Helsloot en 
Olling vieren jubileum

Limmen - Op zaterdagavond 
2 december bieden de pasto-
res Herman Helsloot en Jo-
han Olling alle parochianen 
en belangstellenden een ca-
baretavond aan in de Willi-
brorduskerk met cabaretier 
Robbert Jan Proos. Hij doet 
dat met teksten, liedjes en 
stukjes onder de titel: ‘Alleen-
zaamheid’. Het is 18 decem-
ber veertig jaar geleden dat 
pastor Herman Helsloot pas-

toraal werker werd en op 20 
mei was het 35 jaar geleden 
dat hij tot priester werd ge-
wijd. Het is ook 35 jaar gele-
den dat pastor Johan Olling 
afgelopen 1 september in-
gezegend werd en zijn eer-
ste aanstelling als basispas-
tor kreeg. De feestavond be-
gint om 20.00 uur. Op 3 de-
cember wordt om 10.00 uur 
in de Willibrorduskerk in Hei-
loo de eerste advent gevierd.

Rapport al 
eerder gedeeld 
Castricum - Het door CKenG 
gevraagde rapport over de 
grondwaarden van het voor-
malige zwembadterrein is al 
in het bezit van de gemeen-
teraad. 
Het gaat om het document 
met de naam ‘Scenario ana-
lyse grondwaarde’ dat ok-
tober vorig jaar aan de ge-
meenteraad is verstrekt. Eer-
der deze maand kwam het 
onderwerp aan de orde in de 
gemeenteraad bij de bespre-
king van het haalbaarheids-
onderzoek naar een zwem-
voorziening in Castricum.
Het college heeft de ge-
meenteraad bericht over het 
feit dat het rapport al was ge-
deeld en het nogmaals toe-
gezonden.

Limmen - Wim Krom uit Lim-
men, lid van A.V.C.Vivaria uit 
Beverwijk, behaalde de eer-
ste plaats tijdens de lande-
lijke huiskeuring in Nieuwe-
gein. Hij ontving de prijs voor 
zijn zeewateraquarium.

Mooiste 
aquarium

Expositie 
grote brand

Akersloot   In de bibliotheek 
is tot eind december een ex-
positie van oude foto’s te zien 
van de brand in 1978 bij Ver-
duin. Een tankwagen ontplof-
te aan de Kerklaan waardoor 
twee woningen compleet ver-
woest werden. 
De Historische Vereniging 
Oud-Akersloot heeft weer een 
mooie selectie gemaakt uit 
hun rijke beeldbank. Kijk ook 
eens op de website www.ou-
dakersloot.nl onder het kopje 
beeldbank zijn nog veel meer 
foto’s over Akersloot en zijn in-
woners te bewonderen.

,,Een op de tien is arm”

Castricum - Het jongste 
Tweede Kamerlid Rens Rae-
makers (26) sprak maandag-
avond op uitnodiging van 
D66 Castricum met inwoners 
en vertegenwoordigers van 
onder andere schuldhulp-
verlening, Halte Werk, jeugd 

GGZ en de kledingbank over 
armoedebestrijding. Want 
een op de tien mensen moet 
rondkomen van een inkomen 
op bijstandsniveau en dat zijn 
niet alleen mensen met een 
uitkering. Er wordt gezocht 
naar goede oplossingen.
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Allemaal van het gas af
Castricum - Gas is nog 
steeds de nummer een 
brandstof als het gaat om ko-
ken en het verwarmen van 
huizen en douche/bad water. 
Er zijn verschillende redenen 
om over te schakelen op een 
andere energiebron: klimaat, 
Groningen, financiële voor-
delen of veiligheid. Hierover 
werd gesproken tijdens twee 
bijeenkomsten samen met 
CALorie

De eerste bijeenkomst was 
op 14 november in het ge-
meentehuis van Castricum, 
georganiseerd door CALorie. 
Er is een video gemaakt die 
te zien is www.calorieener-
gie.nl.
Op. vrijdag 1 december is het 
TT Café en daar wordt nader 
ingeaan op de overwegin-
gen. Van 19.30 tot 21.00 uur 
in ClubMariz, Dorpsstraat 72 
Castricum. Kosten: gratis.

Castricum - Op donderdag-
morgen werd het bloed af-
genomen van een 24-jarige 
vrouw uit Beverwijk. Zij was, 
vermoedelijk onder invloed 
van alcohol, betrokken ge-
weest bij een verkeersonge-
val op de Breedeweg. Om-
streeks 2.50 uur kreeg de po-
litie melding dat een vrouw 
op een snorfiets tegen een 
geparkeerd staande auto was 
gereden. De vrouw verkeerde 
duidelijk onder invloed van 
alcohol. Hierdoor en door het 
letsel wat zij had opgelopen, 
kon zij maar met moeite op 
de brandcard van de gewaar-
schuwde ambulance komen. 
De vrouw werd voor behan-
deling overgebracht naar het 
ziekenhuis. Van de vrouw is 
bloed afgenomen. Het bloed-
monster wordt door het Ne-
derlands Forensisch Instituut 
onderzocht op de aanwezig-
heid van alcohol.

Met moeite op 
de brancard

Terug in de tijd in het Engels
Castricum - Brugklasleerlingen verkleed als Little Victorians, 
vier vwo-leerlingen in de loopgraven van de Eerste Wereld 
Oorlog; het was te zien vorige week op het Jac. P. Thijsse Col-
lege. Onder leiding van theater gezelschap Phileas Fogg lie-
ten de leerlingen uit de tweetalige klassen hun vaardigheden 
in Engels en acteren zien.Welzijn meet de 

klanttevredenheid
Castricum - Stichting Wel-
zijn Castricum onderzoekt de 
klanttevredenheid. Klanten 
hebben een uitnodiging ge-
kregen om tot 10 december 
via www.welzijncastricum.nl, 
een korte enquête in te vul-
len. 

Met de uitkomsten kan Wel-
zijn Castricum haar aanbod 
en service beter afstemmen 
op de wensen en behoeften 

van klanten. Zo kan een ac-
tueel pakket aan diensten en 
activiteiten geboden worden 
dat bijdraagt aan het welzijn 
van inwoners uit de kernen 
van Castricum. 

De ruim 400 vrijwilligers van 
Welzijn Castricum ontvan-
gen in december een uitno-
diging om hun bevindingen 
in een aparte enquête te be-
antwoorden.

Teugels links, 
garrocha rechts

Castricum - Anna Waag, 
leerling van manege Reuring 
op stal reed op het NK Wor-
king Equitation in Exloo en 
werd eerste in de dressuur in 
haar klasse. Zij gaat nu ge-
richt op de trail trainen om 
zich dat ook eigen te maken 
voor het volgende NK. Wor-
king Equitation is ontstaan 
in Zuid-Europa waar men-
sen vroeger de paarden ge-
bruikten om het vee te drij-
ven.Daarom moet er in twee 
onderdelen ook de garrocha 
gehanteerd worden, een drie 
meter lange stok die werd 
gebruikt om bijvoorbeeld 
stieren op veilige afstand 
te houden. Anna en paard 
Monty eindigde op een der-
de plaats in de introductie-
klasse en zijn een mooie er-
varing rijker.

Blazersklas bij Emergo
Castricum - Al vele jaren or-
ganiseert Emergo een blok-
fluitklas. In januari start er 
een nieuwe groep; de bla-
zersklas. Naast de blokfluit is 
er aandacht voor alle instru-
menten die Emergo rijk is. 
Hierbij horen de bugel, trom-
pet, hoorn, saxofoon, eup-
honium, bas, trombone en 
de slagwerkinstrumenten. 

Kim Hoogvliet-Stolker ver-
zorgt de lessen, in groep-
jes van maximaal zes kinde-
ren, op de woensdagmiddag 
in Toonbeeld. De totale cur-
sus bestaat uit vijftien lessen 
van veertig minuten. Aamel-
den kan via info@emergo.
org of door contact op te ne-
men met Maaike Pannekeet: 
0251-653231, na 19.00 uur.

Limmen - Er worden achttien 
nieuwe woningen gebouwd 
op de hoek van de Visweg 

Nieuwe sociale 
huurwoningen 

en Rijksstraatweg in Limmen 
in de sociale huursector. Dat 
schrijft het NHD. Het apparte-
mentencomplex is maakt on-
derdeel uit van het bouwplan 
Zandzoom. Verwacht wordt 
dat het complex in 2018/2019 
wordt gerealiseerd.

Koop ook dit jaar 
uw kerstboom 
bij:

Verlegde Overtoom, nabij dorpshuis 
”De Kern”

Vanaf vrijdag 1 december. De verkoop is elke dag vanaf 10.00 uur, 
ook op zondag 3, 10 en 17  december. Zaterdag vanaf 9.00 uur.

Voor het makkelijk opzetten van uw boom





29 november 201712

Vrouwelijke synergie in kunst
Bakkum - In het monumen-
tale pand aan de van Olden-
barneveldweg 32 waar foto-
graaf en beeldhouwer Ma-
rina Pronk al jaren haar stu-
dio heeft, is zij een samen-
werking aangegaan met de 
bekende kunstenares Sabri-
na Tacci. De Italiaanse Tacci 
woont sinds 2004 in Noord-
Holland. Zij studeerde cum 
laude af aan de Kunstacade-
mie van Carrara. Op de be-
gane grond van de sfeervolle 

villa zullen Marina en Sabrina 
steeds wisselende exposities 
met schilderijen, foto¹s en 
beelden inrichten. Elke vrij-
dag en één maal per maand 
ook op zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 18.00 uur is de 
deur open voor publiek. Tij-
dens het eerste open week-
end is ook klankkunstenaar 
Eva Boon van de partij. De 
feestelijke opening is op za-
terdag 2 december om 14.00 
uur.

Kerstconcert Emergo
Castricum - Op vrijdag-
avond 22 december vindt in 
de Pancratiuskerk het kerst-
concert van muziekveren-
ging Emergo plaats. Bijzon-
dere gast is het 40-koppige 
Whale City Sound mannen-
koor uit Zaandam. 

Dit koor is negenvoudig Ne-
derlands kampioen bar-
bershop, het genre waar-
in wordt gezongen zonder 
instrumentale begeleiding. 
Het fanfareorkest, onder lei-
ding van Erik van de Kolk, is 
momenteel druk aan het re-
peteren. Het orkest zal de 

luisteraars in gepaste kerst-
sfeer brengen. Ook de aan-
kleding en verlichting van de 
kerk zullen voor een prachti-
ge ambiance zorgen. 
Kaarten zijn te bestellen bij 
de leden en via info@emer-
go.org. Het concert beging 
om 20.00 uur.

,,Boetseren is voor mij 
als zingen in klei”

Castricum - Hieke Mep-
pelink is beeldhouwster en 
sopraan. Hieke heeft haar 
atelier in Haarlem. 
Daarnaast is zij als sopraan-
soliste te beluisteren op de 
Nederlandse concertpodia. 

Haar expositie is in Galerie 
Streetscape, Dorpsstraat 7 is 
te zien van 1 december tot en 
met zondag 21 januari. Por-
tretfoto Hieke Meppelink ge-
maakt door Menno Veenen-
daal.

Regio - Op zaterdag 9 de-
cember organiseert Le Cham-
pion de Midwinterduinloop in 
Egmond-Binnen, met afstan-
den van 7,6 en 16,8 km. De 
start van beide afstanden is 
om 11.00 uur nabij de Schulp. 
Inschrijven is vanaf nu moge-
lijk bij Runnersworld of op de 
dag zelf. Online inschrijven is 
niet mogelijk.

Duinloop

Regio - Vanaf 1 januari 2018 
zijn alle bussen van Con-
nexxion in Noord-Holland 

Noord uitgerust met een pin-
terminal. Het is dan niet meer 
mogelijk om een vervoerbe-

Contant geld uit de bus

Ook in musical 
spelen?

Castricum - Op 11 januari 
start bij Toonbeeld de Musi-
calproductiecursus. De lessen 
worden gegeven door twee 
ervaren musicaldocenten. Zij 
leren de kinderen zingen, ac-
teren en dansen in een eigen 
musical en stomen hen klaar 
voor een optreden in thea-
ter Koningsduyn. Voor jonge-
ren in de leeftijd van negen 
tot vijftien jaar. Op  donderdag 
van 16.45 tot 18.15 uur. 

wijs met contant geld af te 
rekenen. Reizigers zonder 
OV-chipkaart kunnen dan 
terecht met hun bankpas of 
creditcard..

Op de koffi e bij De Sleutelkoning

Castricum - Bob van Draanen is 
geboren in Amsterdam waar zijn 
ouders in de jaren ‘80 een bedrijf 
startten; De Sleutelkoning.
Zelf ging hij als veertienjarig jo-
chie  werken bij een smederij, 
maar na zes jaar stopte hij omdat 
het beroep een aanslag was op 
zijn gezondheid. Nu heeft Bob al 
jarenlang een winkel in Castricum; 
De Sleutelkoning.

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e?   verkoop@castricummer.nl

De
Sleutelkoning

DeDeDeDeDeDeDe

“Ik ging bij De Steutel 
werken in Castricum 
en ging terug naar 
de schoolbanken in 
de avonduren om het 
ondernemerschap te 
leren.
In 2002 heb ik samen 
met mijn moeder De 
Sleutel overgenomen, 
we hebben � ink uit-
gebreid en de naam 
veranderd in De Sleu-
telkoning.
Mijn moeder ging tien 
jaar geleden met pen-
sioen.”

Samen met werkne-
mer Jeroen is er een 
mooie speciaalzaak 
opgezet. Het vakman-
schap sloten maken is 
een specialisme en er 
komt meer bij kijken 
dan de meeste men-
sen denken.
,,We zijn ons ook gaan 
richten op het repare-
ren en leveren van au-
tosleutels.
Het is ook mooi als 

mensen komen ver-
tellen dat een poging 
tot inbraak mislukt is 
dankzij de goede slo-
ten.
Vooral dat dorpse met 
veel bekende gezich-
ten maakt het werken 
hier erg leuk.”

Hij woont ondertus-
sen in Limmen, samen 
met zijn vrouw en 
dochter van acht.
In zijn vrije tijd is Bob 
te vinden in de sport-
school.
Eerder was hij voet-
baltrainer bij de jeugd 
in Limmen, maar daar 
is hij mee gestopt om 
meer samen met zijn 
dochter te kunnen 
doen.
En als je het allemaal 
over mocht doen? 
,,Dan zou ik kiezen 
voor de sportwereld 
en dan vooral met kin-
deren, want dat blijft 
het allermooiste wat 
er is.”
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FCC weer ten onder
Castricum - Een door bles-
sures geteisterd FC Castri-
cum heeft opnieuw het on-
derspit moeten delven. Nu 
tegen het sterke Monnic-
kendam, dat met snelle aan-
vallers met 1-4 de baas was. 
Waar het vorig jaar van een 
leien dakje ging, staat FC 
Castricum nu onderaan.
Mede-promovendus Mon-
nickendam drong vanaf het 
begin sterk aan en na een 
paar gemiste kansen was 
het weer een corner, die in 
de 28e minuut via topscorer 
Tom Pruim de 0-1 beteken-
de. FC Castricum rechtte de 
rug en dat leverde in de 33e 
minuut met een vrije schop 
van Carlo Vrijburg de gelijk-

maker op, 1-1. De tweede 
helft zette Monnickendam 
FCC direct weer onder druk 
en in de 52e minuut bracht 
Danny Reugenbrink met een 
volley de gasten weer op 
voorsprong, 1-2. Hoewel de 
1-6 net zo makkelijk op het 
scorebord had kunnen ver-
schijnen, was de 2-2 opeens 
net zo goed mogelijk via een 
kans van Dennis Pierneef. 
Toch viel het dubbeltje voor 
de Castricummers weer de 
verkeerde kant op, toen in 
de 87e minuut opnieuw Tom 
Pruim toesloeg, 1-3, waar-
na in de laatste minuut Dan-
ny Reugenbrink nog meer 
zout in de wond deed met 
zijn 1-4.

Kans op promotie CasRC
Castricum - De Ladies van 
Cas RC wisten dat ze zon-
dag een sterke tegenstander 
zouden treffen. RUS staat op 
het punt te degraderen uit de 
ereklasse. Door in deze com-
petitie bij de  bovenste twee 
teams te eindigen, zou het 
voor de Utrechters handha-
ving in de ereklasse beteke-
nen. Castricum kan bij het 
bereiken van plaats een of 
twee juist promoveren naar 
de ereklasse.
De Duinranders trokken met-
een van leer. Inge v.d.Velden 
drukte de eerste try  en even 
later was het haar zus Linde 
v.d.Velden die try twee voor 
haar rekening nam.  De laat-
ste werd geconverteerd door 
Miriam v. Veen. Via aanvallen 
over de flanken werden ook 

door Utrecht twee trys ge-
drukt. Echter de conversies 
werden niet benut. Sophie 
Touber scoorde daarna een 
try. Zo was de marge terug-
gebracht naar zeven punten 
in het voordeel van de geel-
zwarten. Na de wisseling van 
speelhelft kwam RUS meteen 
terug in het spel. Ondanks 
het sterke verdedigen van de 
Castricummers werd er vier 
keer succesvol de achterlijn 
gevonden. 
Stand: 17-39 voor de bezoe-
kers. Daarna kon Castricum 
drie keer over de achterlijn 
komen. Stand  34-39. Vol-
gende week wacht een an-
der, op degradatie staand 
team uit de ereklasse als te-
genstander. Dat is in een uit-
wedstrijd RC Tilburg.

Vitesse troeft in derby 
koploper Limmen af

Castricum - Voor het derde 
achtereenvolgende seizoen 
stonden Limmen en Vitesse 
tegenover elkaar op de Puik-
man. De thuisploeg speelde 
zijn beste wedstrijd van dit 
seizoen en won dus terecht 
voor de derde keer op rij.

Vitesse kwam al in de achtste 
minuut door Robin Bakker 
op voorsprong. Maar toen 
het team al bijna weer klaar 
stond voor de aftrap werd die 
goal alsnog afgekeurd omdat 
een vlagsignaal werd overge-
nomen door de scheidsrech-
ter. Na 23 minuten was het 
Limmen dat op voorsprong 
kwam. Keeper Tom Laan wist 
de eerste inzet nog te keren 
maar was kansloos in de re-
bound: 0-1. Keeper Martijn 
Veldboer mocht niet moppe-
ren toen hij de doorgebroken 

Jort Kaandorp onderuithaal-
de in het strafschopgebied. 
In plaats van een penalty en 
een rode kaart volgde echter 
een vrije trap tegen voor een 
vermeende schwalbe!

Meteen na rust was het wel 
raak. Nog voordat alle toe-
schouwers hun plaats weer 
hadden ingenomen was het 
Mats Laan die de gelijkmaker 
scoorde: 1-1. Na een korte 
corner van rechts passeerde 
Robin Bakker enkele verde-
digers en zijn voorzet kwam 
vervolgens via via voor de 
voeten van Rik Beentjes te-
recht. Die haalde vanaf rand 
strafschopgebied hard uit 
en mede omdat de bal door 
een van de verdedigers nog 
van richting werd veranderd 
was Martijn Veldboer voor de 
tweede keer kansloos: 2-1. 

Kraker in het Wagener 
stadion hockeyers

Castricum - In het Wagener 
stadion werd afgelopen za-
terdag door de JA1 een hoc-
keywedstrijd gespeeld tegen 
Amsterdam JA2. Na tien mi-
nuten goed spel van de Am-
sterdammers stond het 1-0, 
na een prachtige variatie op 
de strafcorner door Amster-
dam. Een paar minuten later 
was het weer raak 2-0 na een 
slordige verdedigingsfout 
aan de kant van Castricum. 
Na een mooie counter was 
daar dan het eerste doelpunt 

voor Castricum, gevolgd door 
een tweede. Na de rust werd 
het 3-3 en beide teams zetten 
alles op alles om in de laat-
ste minuten nog een gooi te 
doen naar de winst. Na een 
felle strijd in het 23-meterge-
bied van de Amsterdammers 
wist Castricum een strafcor-
ner te halen. Deze werd vak-
kundig in de kruising ge-
sleept door Stijn van Schaik 
die daarmee de genadeklap 
toe richten, 3-4 in het voor-
deel van Castricum. 

Sinterklaasloop
Castricum - Zondag 3 de-
cember organiseert Atle-
tiek Vereniging Castricum de 
tweede van de vier Strand- 
en duinlopen van dit seizoen 
voor beginnende en gevor-
derde hardlopers. Iedereen 
kan meedoen. Er kan geko-
zen worden uit 4, 10,5 of 15 
km. De start is op de atletiek-
baan aan de Zeeweg, en de 
route voert door het duinge-
bied. De jeugd van 5 tot en 
met 12 jaar kan meedoen 
aan de speciale jeugdloop 
over 2,3 km. Van te voren in-
schrijven voor de loop is aan 
te raden, dat kan tot en met 
vrijdagavond 1 december via 
www.avcastricum.nl. De kor-
te afstanden (2,3 km en 4 
km) starten om 10.15 uur. De 
langere afstanden om 10.45 
uur. Na afloop kun je terecht 
in het gezellige clubhuis van 
AV Castricum voor een hapje 
of drankje. Tevens is douche-
gelegenheid aanwezig.

Smashbal-
clinics scholen
Castricum - Afgelopen don-
derdag hebben de leerlin-
gen van basisschool de Sok-
kewei kennisgemaakt met 
volleybal. Volleybalvereni-
ging Croonenburg stelt zich 
ten doel meer bekendheid te 
krijgen bij de basisscholen in 
Castricum. Croonenburg ver-
zorgt clinics in de zaal tot de 
voorjaarsvakantie. De Sok-
kewei mocht aftrappen. Al-
le leerlingen vanaf groep 3 
hebben met veel plezier een 
clinic gekregen onder lei-
ding van Rein Luijckx, Hans 
Luijendijk en Eva Langeveld. 
,,Het enthousiasme spatte er 
van af”, aldus Hans, trainer 
en tevens vader van leerling 
Evelien. Op 7 december is de 
Cuneraschool aan de beurt.

Zondag 3 december 14.00 uur:

Limmen  -  Zeevogels

balsponsor: GEBR. MIN LIMMEN SPECIALIST IN 
 GRASZODEN EN TUINAARDE

pupil v.d. week: MEES VAN TOL (speler Limmen JO13-1)
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Uitgeest - Donderdagmid-
dag even na vier uur vond 
een winkeldiefstal plaats in 
een supermarkt aan de Me-
lis Stokelaan. Er werd een 
man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats aangehouden. 
Hij bleek levensmiddelen ter 
waarde van 11 euro te heb-
ben ontvreemd. Hij kreeg een 
winkelverbod (voor alle filia-
len) voor een jaar.

Winkeldiefstal

Uitgeest - Vorige week 
maandagavond tegen zeven 
uur wilde een bewoonster bij 
thuiskomst via de poort van 
haar woning aan de Wethou-
der Twaalfhovenstraat haar 
achtertuin inlopen. De poort 
ging echter moeizaam open, 
omdat er een stoel achter ge-
plaatst was. Nadat het haar 
gelukt was de poort te ope-
nen, zag zij twee mannen 
in de tuin staan. Eén man 
sprong hierop over de schut-
ting van de buren. De an-
dere man wilde langs haar 
wegrennen. Zij pakte hem 
nog vast bij een arm, maar 
hij duwde haar weg en wist 
alsnog weg te komen. Bij na-
der onderzoek bleek, dat zij 
getracht hadden in te bre-
ken in haar woning. Er wer-
den braaksporen aangetrof-
fen op de achterdeur en het 
keukenraam.

Inbrekers 
betrapt 

Uitgeest - Zondagochtend 
om 06.15 uur reed de be-
stuurder van een personen-
auto over de afrit van de A9. 
Gekomen bij de t-kruising 
met de Provincialeweg wil-
de hij rechtsaf slaan. Hierbij 
raakte hij de macht over het 
stuur kwijt en reed frontaal 
tegen de paal van het ver-
keerslicht aan. Tengevolge 
van de aanrijding brak een 
voorwiel af. De auto werd af-
gevoerd door een bergings-
bedrijf. De bestuurder ver-
keerde in kennelijke staat 
van dronkenschap. Uitslag 
ademanalyse;  850 ugl. Zijn 
rijbewijs werd ingevorderd.

Aanrijding 
onder invloed

Uitgeest - Vrijdag vond een 
snelheidscontrole plaats op 
de Provincialeweg. Van de 
4155 passanten reden 61 be-
stuurders te hard. 

Snelheids-
controle

Kerstmiddag S.U.S. 
met de Carol Singers 

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
op vrijdag 15 december een 
gezellige kerstmiddag met 
een optreden van de Ca-
rol Singers onder leiding van 
Joost Doodeman. In de pauze 
wordt u verwend met heerlij-
ke glühwein of warme cho-
colademelk en kerstbrood 
met roomboter.
Vrijdag 15 december van 
14.00 – 16.00 uur. Zaal open 

om 13.45 uur. Kosten 3 euro. 
Opgeven kan tot en met 13 
december. Geen zaalverkoop. 

Meer informatie en opga-
ve op het kantoor van de 
Stichting Uitgeester Senio-
ren, 1ste etage van Dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 5, 
Uitgeest, telefonisch: 0251-
319020 of via e-mail: s.u.s@
inter.nl.net. Website: www.
uitgeestersenioren.nl.

S.U.S. zoekt beheerder
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren werkt met 
een enthousiaste groep vrij-
willige beheerders. Zij wer-
ken al jaren met veel ple-
zier bij de stichting. Voor de 
woensdag is men op zoek 
naar een enthousiaste en be-
trouwbare beheerder, weke-
lijks in de periode van sep-
tember tot en met april.
De taken van een beheerder 
zijn: het openen en/of sluiten 
van het gebouw en de zalen, 
het in- en/of uitschakelen 
van het alarm, het aan- en/
of uitdoen van de lichten en 
verwarming, het in orde ma-
ken van de zalen voor de ac-
tiviteiten, het klaarzetten van 
de benodigde spullen voor de 
gastvrouwen en het bijwonen 
van de 2-jaarlijkse vergade-
ringen waarbij de planning 

voor komende periode be-
sproken wordt.
Men biedt een goede werk-
sfeer, een leuk en gezel-
lig team, een fijne samen-
werking met collega’s en het 
jaarlijks deelnemen aan een 
reanimatiecursus.
Voor uw inzet nodigt men 
u jaarlijks uit een feestelij-
ke vrijwilligersavond met alle 
vrijwilligers van de S.U.S. Het 
Inwerken gebeurt door het 
meedraaien met een ervaren 
beheerder.
Meer informatie en opga-
ve op het kantoor van de 
Stichting Uitgeester Senio-
ren, eerste etage van Dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 5, 
Uitgeest, telefonisch: 0251-
319020 of via e-mail: s.u.s@
inter.nl.net. Website: www.
uitgeestersenioren.nl.

Regio - De deelnemers aan 
de sportieve toertocht Rond-
je Stelling hebben dit jaar 
2.150 euro bij elkaar gefietst 
voor het aangepaste fietsen-
netwerk van de Raisin Hope 
Foundation Nederland (RHF), 
die zich inzet voor mensen 
met hersenletsel.
De cheque werd afgelo-
pen weekeinde door Trudie 
Plomp, voorzitter van de or-
ganiserende Stichting Fortza 
Velo, overhandigd aan RHF-
bestuurder Wim Verlaan. Dit 
gebeurde in Fort Pennings-
veer, dat deel uitmaakt van 
het UNESCO Werelderf-
goed De Stelling van Amster-
dam waarlangs de route van 
Rondje Stelling is uitgestip-
peld. 
Op de eerste zondag van sep-
tember ontdekten rond de 
800 sportieve fietsers de ou-
de forten in het fraaie Noord-
hollandse waterlandschap 
vanuit Uithoorn, Spaarnwou-
de en Uitgeest. Per deelne-
mer ging twee euro naar de 
RHF. Samen met vrijwillige 
donaties, sponsoracties en 
activiteiten op de drie start-
locaties werd het mooie be-
drag van 2.150 euro bijeen 
gehaald.

,,Wij zijn  weer erg blij met de 
mooie opbrengst van Rond-
je Stelling en willen alle fiet-
sers enorm bedanken. Me-
de hierdoor kunnen wij bin-
nenkort weer een aangepas-
te fiets aan ons RHF Fietsnet-
werk toevoegen’’, vertelt Ver-
laan. Binnen het RHF Fiets-
netwerk kunnen mensen met 
hersenletsel gratis een voor 
velen onbetaalbare duofiets, 
driewielfiets of tandem gra-
tis lenen. ,,Fietsen is belang-
rijk voor hun vitaliteit en haalt 
mensen met hersenletsel uit 
hun isolement. Daardoor krij-
gen zij een stuk van hun vrij-
heid en zelfvertrouwen te-
rug, zodat zij zich weer beter 
een plekje in de samenleving 
kunnen veroveren.’
Ook in 2018 organiseert Fort-
za Velo, een samenwerkings-
verband van de wielerver-
enigingen UWTC, Kennemer 
Tour Club en Alcmaria Vic-
trix, weer een Rondje Stelling. 
De toertocht staat voor zon-
dag 2 september op het pro-
gramma met wederom start-
mogelijkheden in Uithoorn, 
Spaarnwoude en Uitgeest. 
Meer info is te vinden op de 
websites rondjestelling.nl en 
raisinhope.nl.

Mediteren in de kerk met 
de kracht van Gregoriaans
Uitgeest - Mensen die be-
hoefte hebben tijdens de ad-
vent eens een uurtje medita-
tief te luisteren naar Grego-
riaanse zang, orgel en een 
prachtig origineel kerstver-
haal, zijn zondagmiddag 10 
december om 15.00 uur van 
harte welkom in de Katho-
lieke kerk van Uitgeest. Gre-
goriaanse liederen worden al 
ruim 2000 jaar met dezelfde 
spirituele intentie gezongen, 
en het is díé kracht die voel-
baar is als men het zingt, of 
er naar luistert.
Het is geen kerkdienst, er zijn 
geen rituelen, alleen de men-
sen zijn er, met de muziek, 
het verhaal en een prachtig 
gebouw met sfeervol kaars-

licht. 
De Gregoriaanse zang wordt 
afgewisseld met orgelspel en 
enkele meerstemmige oude 
liederen, zoals het oudst be-
kende kerstlied ter wereld: 
Veni redemptor omnium’. 
Het herenkoor van Laus Deo 
verzorgt te zang, Nina Muller 
leest voor, Ton Schoen speelt 
orgel en Ineke Mulder diri-
geert.
Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Na afloop is een vrij-
willige bijdrage voor de kos-
ten van de kerk echter zeer 
welkom.  

Voor meer informatie kan 
gebeld worden naar: Ineke 
Mulder: 075-6219192.

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé
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FC Uitgeest Vrouwen 1 
verspeelt opnieuw punten
Uitgeest - Deze zondag 
moesten de dames van Uit-
geest het opnemen tegen de 
dames van SVA VR1. Na twee 
verliesbeurten achter elkaar, 
had Uitgeest een positie-
ve uitslag nodig om zo in het 
spoor te blijven van de huidi-
ge nummer 2.

Uitgeest begon met een po-
sitieve mindset, maar werd 
al na 6 minuten spelen afge-
straft. Door scrimmage voor 
het doel na een hoekschop, 
kwam Uitgeest op 1-0 ach-
terstand. Twee minuten ge-
beurde hetzelfde, weer een 
hoekschop, weer een tegen-
doelpunt, 0-2. Helaas stopte 
het hier nog niet. Binnen een 
kwartier werd Uitgeest ver-
der in de problemen gedrukt, 
doordat zij op een 0-3 ach-
terstand kwam.
Uitgeest herpakte zich na 20 
minuten spelen in de eerste 
helft en gaf weinig tot geen 
kansen meer weg. Op slag 

van rust beloonde Daniël-
le Kortekaas dit goede spel 
en schoot de 3-1 binnen en 
daarmee de ruststand en 
eindstand. 

In de tweede helft werd na-
melijk niet meer gescoord. 
De tweede helft begon in 
voordeel van Uitgeest, maar 
tot doelpunten kwamen bei-
de ploegen niet meer. Hoewel 
Uitgeest, verre weg de beste 
waren, als je niet scoort, dan 
win je niet. Een pijnlijke les 
en ook weer een plek gezakt. 
Nu als huidige nummer 4 is 
aansluiting in de top een stuk 
lastiger geworden. Met nog 
twee wedstrijden te gaan tot 
de winterstop, is het wel de 
bedoeling dat de 3e plaats 
weer veilig wordt gesteld.
De wedstrijdbal van zondag 
werd gesponsord door Daley 
de Wit.

Woman of the match
Een sterk spelende Sanne 

Zaterdag 02 december 
Jongens:
FC Uitgeest JO17-1 -KFC JO17-3 13:00
VSV JO17-2-FC Uitgeest JO17-2 11:00
ZCFC JO17-1-FC Uitgeest JO17-3 11:00
FC Uitgeest JO17-4 -ADO ‘20 JO17-5 11:30
FC Uitgeest JO17-5 -Velsenoord FC JO17-1 12:45
FC Uitgeest JO15-1 -Fortius  asv. JO15-1 11:00
ADO ‘20 JO15-2-FC Uitgeest JO15-2 12:45
FC Uitgeest JO15-4 -Jong Holland JO15-3 14:45
FC Uitgeest JO15-6 -ADO ‘20 JO15-7 14:45
FC Uitgeest JO13-1 -Castricum FC JO13-1 14:45
Sporting Krommenie JO13-2-FC Uitgeest JO13-2 12:00
FC Uitgeest JO13-3 -AFC 34 JO13-4 13:00
DEM (RKVV) JO13-5-FC Uitgeest JO13-4 11:45
ST SSV/Sporting S JO13-2-FC Uitgeest JO13-5 13:30
FC Uitgeest JO15-5 -ADO ‘20 JO15-4 13:15
FC Uitgeest JO12-1 -VIOS-W JO12-1 09:00
FC Uitgeest JO12-2 -Koedijk JO12-3 11:15
FC Uitgeest JO11-1 -Onze Gezellen JO11-2 11:30
FC Uitgeest JO11-2 -HSV JO11-1 10:15
Bloemendaal JO11-4-FC Uitgeest JO11-3 09:45
AFC 34 JO11-4-FC Uitgeest JO11-4 10:30
FC Uitgeest JO11-5 -Sporting Krommenie JO11-4 10:15
FC Uitgeest JO10-1 -Limmen JO10-1 10:15
Sporting Krommenie JO10-2-FC Uitgeest JO10-2 09:00
FC Uitgeest JO10-3 -Spaarnwoude  sv. JO10-1 09:00
FC Uitgeest JO10-4 -Adelbert st JO10-1 09:00
Assendelft JO10-2-FC Uitgeest JO10-5 11:15
FC Uitgeest JO9-1 -HBC JO9-1 10:15
ODIN 59 JO9-1-FC Uitgeest JO9-2 09:00
Stormvogels ijvv JO9-1-FC Uitgeest JO9-3 09:45
Limmen JO9-2-FC Uitgeest JO9-4 09:00
FC Uitgeest JO9-5 -ODIN 59 JO9-4 10:15
FC Uitgeest JO8-1 -AFC 34 JO8-1 09:00

FC Uitgeest JO8-3 -Westzaan JO8-1 09:00
FC Uitgeest JO7-WK Minipupillen 08:45
G-team
Waterloo G2-FC Uitgeest G1 12:00
Meisjes:
DEM (RKVV) MO19-1-FC Uitgeest MO19-1 15:30
FC Uitgeest MO17-1 -Castricum FC MO17-1 14:30
Vitesse 22 MO17-1-FC Uitgeest MO17-2 14:30
FC Uitgeest MO15-1 -Duinrand S MO15-1 10:45
FC Uitgeest MO15-2 -ADO ‘20 MO15-1 12:30
FC Uitgeest MO13-1 -Wherevogels De MO13-1 09:00
OFC MO13-2-FC Uitgeest MO13-2 08:30
FC Uitgeest MO11-1 -WSV 1930 MO11-2 11:30

Zondag 3 december 
Senioren:
AFC 34 1-FC Uitgeest 1 14:00
FC Uitgeest 2-DCG Rksv 2 10:00
Koedijk 4-FC Uitgeest 3 14:00
Onze Gezellen 2-FC Uitgeest 4 11:30
FC Uitgeest 5-Vitesse 22 6 12:00
FC Uitgeest 6-Adelbert st 2 10:00
FC Uitgeest 7-Knollendam 2 10:00
Kolping Boys 8-FC Uitgeest 9 12:00
Koedijk 12-FC Uitgeest 10 12:00
Sporting Krommenie 4-FC Uitgeest 11 14:00
FC Uitgeest 12-HSV 8 10:00
FC Uitgeest 13-Sporting Krommenie 6 12:00
Dames: 
VVH/Velserbroek VR1-FC Uitgeest VR1 11:30
Jongens:
FC Uitgeest JO19-1-Wherevogels JO19-1 10:00
Sporting Krommenie JO19-1-FC Uitgeest JO19-2 12:00
FC Uitgeest JO19-3-Kolping Boys JO19-2 14:00
FC Uitgeest JO19-4-SVA JO19-2 14:00

Kaandorp, met hele mooie 
acties en een paar goede 
voorzetten. Heeft met haar 
inzicht, toch wel heel veel 
gedaan om Uitgeest aan de 
winst te helpen. Door haar 
goede balhandeling en slim-
me spel, heeft ze haar team-
genoten in goede posities 
gezet om te scoren of om 
voor dreiging te zorgen voor 
het doel van de tegenstan-
ders. (foto: Marianne Jonker)

FC Uitgeest is strijdlustig en wint
Uitgeest - Nee, makkelijk 
ging het allemaal niet afge-
lopen zondag tegen het Am-
sterdamse AGB. De gehele 
wedstrijd de bovenliggende 
partij zijn en toch met moei-
te winnen omdat riante mo-
gelijkheden te vaak onbe-
nut bleven zorgde voor meer 
spanning op de bank en 
langs de kant als strikt nood-
zakelijk was. 
Tegelijkertijd is dat de kwali-
teit van het team van Florian 
Wolf. Er wordt niet “gepanie-
keerd” zoals Belgische wie-
lercommentatoren nog wel-
eens zeggen, achterin wei-
nig weggegeven en immer 
is er strijdlust en het geloof 
dat het gaat goedkomen. Dat 
kwam het ook want na een 
0-1 achterstand werd er toch 
nog volkomen verdiend met 
2-1 gewonnen.
FC Uitgeest startte met een 
flink aantal wijzigingen. Zo 
maakte doelman Paul Roos 
zijn debuut in een compe-
titiewedstrijd als vervanger 
van de afwezige Sven Ko-
ning, kreeg Tinus Putter een 
basisplaats na een blessure 
en vonden ook Jordy Duijn 
en Jorn Brouwer hun naam 
weer eens terug op het wed-
strijdformulier. 

Het was niet makkelijk voet-
ballen vandaag. Een harde 
wind zorgde voor veel on-
nauwkeurigheid aan beide 
kanten met veel foute pas-
ses als gevolg. Kansen waren 
spaarzaam tot de 24e minuut 
toen uitblinker Mike Adri-
chem keeper Vincken net 
niet wist te verschalken. Vijf 
minuten later was het Mike 
Olgers die bijna de 1-0 op de 
schoen had maar zijn volley 
ging net naast het doel. Ge-
heel tegen de verhouding in 
waren het juist de Amster-
dammers die vlak na rust 
op voorsprong kwamen. On-
danks dat FC Uitgeest een 
ijzersterke verdediging heeft 
zijn er wel degelijk momen-
ten van onachtzaamheid die 
te vaak onnodige tegendoel-
punten opleveren. Nu was 
het Moude Unver die onge-
hinderd kon uithalen en kee-
per Paul Roos kansloos liet. 
0-1.
Het sierde FC Uitgeest dat 
daarna alle remmen losgin-
gen. Er werd met lef en vol ri-
sico op de aanval gespeeld. 
Er kwamen kansen o.a voor 
Mike Adrichem en in de 61e 
minuut volgde de beloning. 
Jordy Duijn werd op de lin-
kerflank fraai de diepte in-

gestuurd door Mike Adri-
chem, legde keurig af op de 
meegelopen Jorn Brouwer 
die deed waar hij vorig sei-
zoen zo succesvol mee was 
namelijk scoren. 1-1. Na-
tuurlijk was het niet genoeg 
en bleef FC Uitgeest jagen 
op de voorsprong. Het voel-
de dat er meer te halen viel 
vandaag. Een fraai ingescho-
ten vrije trap van de ingeval-
len Kick Smit bracht in de 74e 
minuut de verdiende voor-
sprong. 2-1. Omdat weder-
om Mike Adrichem ongeluk-
kig was in de afwerking werd 
het in de laatste tien minuten 
toch nog billenknijpen omdat 
AGB nog een fel slotoffensief 
inzette. Gelukkig bleef het 
bij 2-1 en was er de revan-
che voor de onnodige neder-
laag tegen Velsen. Het zet de 
ploeg van Florian Wolf op een 
voorlopige en knappe vierde 
plaats. De komende weken 
tegen AFC’34, EDO en DEM 
zal blijken waar het team 
werkelijk staat. De voorteke-
nen zijn wat mij betreft gun-
stig. Laat ze maar komen! 
Groen en geel gaat de strijd 
wel aan. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Roos, de 
Wit, Groen, Vrouwe, Hop-
man, Olgers, E.Sinnige 
(55e Smit), Brouwer (71e 
Muzo), Putter, Adrichem, 
Duijn (88e Yeboah)

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd is Mike Adri-
chem. Hij was er zelf na afloop verbaasd over dat hij door 
de jury, voor de tweede keer alweer dit seizoen, werd ver-
kozen tot man van de wedstrijd. Zelf baalde hij nog enorm 
van gemiste kansen. Terecht want zo hoort het voor een 
spits die leeft van scoren. Hij was echter vergeten hoeveel 
hij had goed gedaan op andere momenten van de wed-
strijd. De jury had het wel gezien. Mike, hou vertrouwen 
want “net niet” wordt straks “net wel”. 
Op de foto staat Mike met pupil van de week Thijs de Boer. 
Hij speelt in JO13-5. 

Bakkum en Krookspeler



Uitgeest - Team 1 van TT-
VU heeft helaas met 2-8 van 
HBC 3 (Heemstede) verlo-
ren, waardoor het handha-
ven in de 2e klasse heel las-
tig wordt. Alleen Billy Fatels 
en Henk Spoelstra wisten ie-
der één punt binnen te halen. 

Team 2 speelde tegen Tempo 
Team 10 in Amsterdam. You-
ri Rasch liet zijn waarde voor 
het team weer eens zien met 
zijn aanvallend spel. Hij trekt 
ook zijn oudere teamgeno-
ten mee om beter te spelen. 
Jelle van Werkhoven won er 
twee en Marijn van Kampen 
die van een klasse lager in-
viel, liet ook zien, dat hij klaar 
is voor de 4e klasse met zijn 
twee overwinningen. 2-8 voor 
Uitgeest. Team 2 staat met 3 
punten op nummer 1 met 

nog één wedstrijd te gaan.

Team 3 (5e klasse) speelde 
tegen De Volewijckers 2. Alle 
Uitgeesters wonnen twee en-
kels en ze verloren allemaal 
tegen de “sterkste”. Uitblin-
ker was toch wel Nico Bal-
tus die dit seizoen ook veel 
punten bijdraagt. Marijn van 
Kampen en Dennis staan al-
tijd wel garant voor minimaal 
twee winstpartijen. Uitgeest 
won met 3-7 en staat op kop 
met één punt verschil op 
nummer twee en nog maar 
één wedstrijd te gaan.

De DUOCompetitie is afgelo-
pen en Uitgeest 1, Uitgeest 2 
en HTC 3 zijn gedeeld twee-
de geworden met 26 punten. 
Sporting SDO 1 is op plek 1 
geëindigd met 32 punten.

     Tafeltennisnieuws

Derde Langebaanwedstrijd IJsclub Uitgeest

Tweeling Roelands 
doet goede zaken

Uitgeest - Zaterdag is de 
derde langebaan clubwed-
strijd gereden. Ditmaal ge-
zien de dalende temperatu-
ren eind november een har-
de en snelle ijsvloer. 
Daarentegen een wisselende 
stormachtige wind die de tij-
den op de 1000 meter nega-
tief beïnvloedde. 

Dit was kennelijk voor de 
tweeling Roelands geen pro-
bleem gezien zij op elke ge-
reden afstand een Persoon-
lijk Record reden. 

Zie voor uitslagen van de an-
dere wedstrijden en nieuws 
de website www.ijsclubuit-
geest.nl.

Uitslag 100 meter
1 Sanne Veenboer DSA 12.23; 
2 Kees Molenaar H55 12.45; 
3 Patrick Roelands HC2 12.45 
PR; 4 Thijs van Tol HB1 12.63; 
5 Mike Roelands HC2 12.74 
PR; 6 Brian Bloedjes HB1 
12.77 PR; 7 Benno van Tol 
H50 13.15; 8 Luna den Elsen 
DB1 13.15; 9 Joni Krom DN2 
13.57; 10 Femke Jongenot-
ter DA2 13.98; 11 Chris Wok-
ke HPB 14.14 PR; 12 Thomas 
Jongejans HB1 14.79; 13 Ro-
sa den Elsen DPA 14.94; 14 
Stan de Ruijter HPD 15.14; 15 
Jari Kuipers HPA 15.91.
 
Uitslag 500 meter 
1 Brian Bloedjes HB1 49.13; 2 

Kees Molenaar H55 49.24; 3 
Sanne Veenboer DSA 49.53; 
4 Thijs van Tol HB1 49.68; 5 
Benno van Tol H50 50.62; 6 
Patrick Roelands HC2 50.75 
PR; 7 Mike Roelands HC2 
51.53 PR; 8 Luna den Elsen  
DB1 53.77; 9 Joni Krom DN2 
53.82; 10 Leon Schot HPA 
54.05; 11 Femke Jongenotter 
DA2 54.91; 12 Thomas Jon-
gejans HB1 1:00.42; 13 Ro-
sa den Elsen  DPA 1:01.07; 
14 Merel Schouten DB1 
1:01.92; 15 Anne Schoon 
DN2 1:09.38; 16 Chris Wokke 
HPB 1:12.65; 17 Stan de Ruij-
ter HPD 1:19.18; 18 Jari Kui-
pers HPA 1:22.73. 

Uitslag 1000 meter
1 Kees Molenaar H55 
1:42.94; 2 Thijs van Tol HB1 
1:44.50; 3 Patrick Roelands 
HC2 1:46.54 PR; 4 Benno van 
Tol H50 1:48.99; 5 Mike Roe-
lands HC2 1:49.80 PR; 6 Le-
on Schot HPA 1:50.51; 7 San-
ne Veenboer DSA 1:50.57; 
8 Femke Jongenotter DA2 
1:52.64; 9 Joni Krom DN2 
1:56.53; 10 Luna den El-
sen DB1 1:56.65; 11 Merel 
Schouten DB1 2:01.45; 12 
Brian Bloedjes HB1 2:02.53 
FL; 13 Thomas Jongejans 
HB1 2:16.71; 14 Anne Schoon 
DN2 2:30.23; 15 Chris Wokke 
HPB 2:35.80; 16 Stan de Ruij-
ter HPD 2:38.50 .

(Kees Molenaar)

Fantastische start Unitas

Silvia Berkhout, Tess Zsabo, Felicia Afriyeh, Pip Loose, Elles 
Neeft, Linda den Boer en Isa Timmermans

Bente Putter

Eva Schimmel, Eef Reulen, 
Zaliwe Dekker-Mhango en 
Laura Langendijk

Puck Hessels, Iris de Ruijter 
en achter Quinty Bloedjes

Marit Mulder en Sarah Dum-
pelmann

Uitgeest - De turnsters van 
Unitas hebben tijdens de 1e 
competitiewedstrijd op za-
terdag 25 en zondag 26 no-
vember in Sporthal De Walvis 
een prima start van het nieu-
we seizoen gemaakt. Alle 
turnsters hebben op elk toe-
stel goed en mooi turnen la-
ten zien. 
In de eerste wedstrijd begon-
nen de jeugd 1 turnsters en 

hebben het heel goed gedaan 
met mooie cijfers en zelfs een 
podiumplek voor Bente Put-
ter 1e, Norah Renken 6e en 
voor haar is het een niveau 
hoger dan vorig jaar. Sop-
hie Ploeger werd keurig 10e. 
Ook in de 2e wedstrijd zijn er 
medailles gevallen. De jeugd 
2 en instap  waren aan de 
beurt en hebben mooie oefe-
ningen laten zien. Er was een 
eerste plaats voor Pip Loo-
se, voor Felicia Afriyieh een 

buiten mededingen mee, 
maar zou op een 3e plaats 
geeindigd zijn. Voor Pip en 
Roos zit er meer in omdat ze 
op balk wat steekjes hebben 
laten vallen. Senior turnster 
Eva Schimmel (2e) en Lau-
ra Langendijk (4e) hebben  
het boven verwachting goed 
gedaan. Bij Lea van Die-
men, Demi Hanssen, Jamie 
Beentjes, Billie Boyle en Cleo 
Schoute ging het niet zoals 
ze verwacht hadden, maar ze 
weten in ieder geval waar ze 
de komende tijd aan moeten 

oren en pup.1 turnsters aan 
de beurt. Eef Reulen 3e, Roos 
Korkis 8e, Pip Kraaij 9e en 
Zaliwe Dekker-Mhango deed 

tweede plaats, en voor Tess 
Zsabo 8e en Elles Neeft 20e 
was het hun eerste wedstrijd 
dus allemaal heel spannend. 
Op de andere baan waren 
het Silvia Berkhout die heel 
knap eerste werd en ook nog 
het hoogste cijfer op balk en 
sprong had. Linda den Boer 
(3e) had het hoogste cijfer op 
brug, Isa Timmermans 6e met 
het 2e cijfer op brug. 
Na een goed verlopen 1e en 
2e wedstrijd waren de seni-

werken.
Tijdens de 4e en laatste wed-
strijd mochten Sarah Dum-
pelmann (2e) en Marit Mul-
der (1e) een plaatsje op het 
podium nemen. Voor Zoë 
Guit (6e) en Chiara Garita 
(9e) was het weer een stap-
je hoger. Als 1e jaars junior 
moesten ze het opnemen te-
gen 2e jaars junioren. Dena 
Hourik (3e) maakte een fout-
je op balk, maar had wel het 
hoogste cijfer op vloer. 
Zondag 26 november was er 
1 wedstrijd voor Unitas en de 
pupillen 2 turnsters kunnen 
terug kijken op een prima 
wedstrijd met hier en daar 
wat schoonheidsfoutjes waar 
ze de komende weken aan 
gaan werken. Iris de Ruij-
ter, Puck Hessels en Quinty 
Bloedjes  zijn 3e, 4e en 15e 
geworden. Het was een druk 
weekend met mooie resulta-
ten voor Unitas.

AMO Buitendeurcollecte 
voor de Adventsactie 
Uitgeest - Komend week-
einde begint de Advent weer, 
en daarmee ook de Advents-
actie in de rooms katholie-
ke kerk. Thema is: opleiding 

voor tienermoeders in Con-
go. De vele tienermoeders 
kunnen zonder scholing niet 
voorzien in de basisbehoef-
ten van hun gezin en staan 

aan de rand van de samen-
leving. Adventsactie leert de-
ze meisjes lezen en schrijven, 
maar biedt ook de praktische 
opleiding ‘snit en naad’ aan, 
waarmee ze kleding leren 
naaien; Voor meer informatie 
kijk op: www.adventsactie.nl.
De eerste van twee buiten-
deurcollectes zal zondag 
plaatsvinden na afloop van 
de H. Mis. Uiteraard is het 
ook mogelijk om een bijdra-
ge over te maken op het re-
keningnummer van de AMO-
groep; IBAN NL 12 RABO 
0152101950 onder vermel-
ding van ‘Adventsactie’. 
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Meer samenwerking Welzijn
Castricum - In Geesterha-
ge ondertekenden de voor-
zitters van de welzijnsorgani-
saties Stichting Welzijn Ber-
gen, Stichting Trefpunt Hei-
loo en Stichting Welzijn Cas-
tricum woensdag 22 novem-
ber een bestuurlijke intentie-
verklaring tot samenwerking. 
Ook de wethouders waren 
aanwezig en de bestuursle-
den en directies van de be-
trokken stichtingen. Aanlei-
ding van deze ondertekening 
is de ambtelijke samenvoe-
ging in de BUCH-werkorga-

nisatie. Hiermee wordt ver-
wacht dat er meer beleid zal 
worden geharmoniseerd. De 
stichtingen hebben in de af-
gelopen drie jaar elkaar op-
gezocht en gevonden in di-
verse samenwerkingsprojec-
ten en afstemmingsoverleg-
gen. De gezamenlijke bestu-
ren hebben vastgesteld dat 
de tijd nu rijp is voor een vol-
gende stap in de samenwer-
king met behoud van lokale 
eigenheid en aansturing door 
de eigen gemeenteraden. Fo-
to: Nico Lute.

Feestelijke 
actie schrijver
Castricum - Detectiveschrij-
ver Anne van Doorn zorgt de-
ze feestdagen voor een fees-
telijke actie. Zijn debuutro-
man ‘De ouders keerden niet 
terug’ is in prijs verlaagd. Het 
verhaal gaat over een oude, 
onopgeloste zaak die zich af-
speelde in het Noordhollands 
Duinreservaat. Om het alle-
maal nog feestelijker te ma-
ken, organiseert zijn uitgever 
een prijsvraag waarmee ‘De 
ouders keerden niet terug’ 
en nog drie boeken gewon-
nen kunnen worden. Daar-
naast wordt er drie exempla-
ren van Anne¹s debuut op 
Facebook verloot. Voor deze 
acties kan men terecht op ht-
tp://www.e-pulp.nl.

Mogelijk nieuwbouw 
voor Cuneraschool

Bakkum - Stichting Ta-
bijn zou het liefste zien dat 
voor basisschool Cunera in 
Bakkum een geheel nieuw 
schoolgebouw wordt ge-
bouwd waar alle activiteiten 
onder een dak kunnen wor-
den aangeboden. Dat zei 
Carla Smits, voorzitter van 
het College van Bestuur van 
Tabijn tijdens de carrousel-
vergadering in het gemeen-
tehuis donderdagavond. Zij 
verwacht dat de groei van 
het aantal leerlingen op deze 
school blijft toenemen door-
dat veel jonge gezinnen zich 
in Bakkum vestigen. Aan dit 
idee zit wel een fl ink kosten-
plaatje, zo’n vijf miljoen eu-
ro, en Tabijn wil graag in ge-
sprek gaan met de gemeente 
om de fi nanciële aspecten te 
bespreken.
Aanvankelijk werd gedacht 
aan het verbouwen van de 
school op de Vondelstraat of 
een verhuizing naar de oude 
Duinrandschool. Maar omdat 
de leerlingen van de Anto-
niusschool op zoek zijn naar 
een andere ruimte is de loca-

tie van de Duinrandschool in 
beeld voor nieuwbouw voor 
Antonius. PWN, eigenaar van 
de grond waarop de Antoni-
usschool staat, heeft andere 
plannen met de grond.
Wethouder Kees Rood, die 
het Integraal Huisvestings-
plan Onderwijs (IHP) aan-
biedt aan de raad ter goed-
keuring, stelt voor om de 
huisvesting van de Cune-
ra en Antonis los te knippen 
van het IHP, zodat het besluit 
over huisvestingsplan op 7 
december gewoon door kan 
gaan. In het eerste kwartaal 
van het volgend jaar moet 
dan een besluit vallen over 
de Cunera en Antonius.
Indien de locatie aan de Pro-
fessor Winklerlaan de nieuw-
bouwlocatie wordt voor de 
Antoniusschool, dan moet 
deze locatie uiterlijk in au-
gustus 2019 worden opgele-
verd. 
De bouwtijd bedraagt circa 
een jaar en de school moet 
uiterlijk 1 augustus 2020 ver-
trokken zijn van de locatie 
Heereweg.

Daan wint kleindieren-
show met hoenders

Castricum - Het Clusius 
College Castricum was de 
locatie waar de Kleindierver-
eniging Jong-Leven Uitgeest 
de jaarlijkse dierenshow 
hield. De met zorg gefokte 
dieren werden die dag ge-
keurd en ook leerlingen van 
de school deden mee. Daan 
Onderwater uit klas 4K3 van 
het Clusius won met hen en 
haan Ayan Cemani. De kip-
pen van Daan zijn erg bij-
zonder omdat ze helemaal 
zwart zijn. Veren, vlees, bot-
ten van deze dieren zijn he-
lemaal zwart. Daan is dit jaar 
pas begonnen met het fok-
ken van dit ras en zijn hen 
en haan zijn nu dus al eerste 
geworden in de klasse van 
grote hoenders.

Kerst met 
Zonnebloem
Castricum - Op 14 decem-
ber vindt de jaarlijkse kerst-
lunch van de Zonnebloem 
plaats bij Fase Fier in Bak-
kum. Tijdens de lunch le-
vert Con Zelo uit Hoogwoud 
een muzikale bijdrage. Er zijn 
voor deze lunch nog een aan-
tal kaarten beschikbaar. Voor 
vervoer kan eventueel ge-
zorgd worden. De tijd is van 
12.00 uur tot 16.30 uur. Con-
tactpersoon is Jeanne Baltus, 
telefoon 0251-655620.

Castricum - Het is Sinter-
klaas niet ontgaan dat de 
Werkgroep Oud-Castricum 
dit jaar haar 50-jarig jubile-
um uitbundig heeft gevierd 
en een historische canon 
heeft uitgegeven. De kracht 
van de ‘Historische Canon 
van Castricum en Bakkum ‘ 
is dat de hoofdlijnen van de 
plaatselijke geschiedenis in 
dertig hoofdstukken in één 
boekje zijn bijeen gebracht 
en dat het is voorzien van 
goed gekozen afbeeldingen. 
Beschreven wordt hoe de 
Noordzee en de vroegere ri-
vier het Oer-IJ de ondergrond 
van de dorpen hebben ge-

vormd en dat hier in de vier-
de eeuw een vrouw heeft ge-
leefd waarvan de naam aan 
het Huis van Hilde is verbon-
den. Andere onderwerpen 
die in het boekje aan bod ko-
men zijn de Slag bij Castri-
cum in 1799 en de gevolgen 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Bijzonder is ook dat Castri-
cum vroeger drie railverbin-
dingen had en het duinge-
bied bij Bakkum een Konink-
lijk Landgoed was.De subti-
tel van de historische canon 
is ‘Ontdek gisteren, begrijp 
vandaag’. Op de foto straat-
beeld in het centrum van 
Castricum rond 1923.

Castricum - Angèle van den 
Thillart, beeldend kunstenaar 
èn al decennia teken- en 
schilderdocent bij Toonbeeld 
start in haar laatste seizoen 
bij Toonbeeld nog twee te-
kenworkshops. Op vrijdag-
middag 26 januari start zij 
de workshop Life-Model; er 

Workshops 
tekenen

wordt elke les life naar mo-
del gewerkt tussen 14.00 
en 16.30 uur. Op vrijdag 16 
maart werken op groot for-
maat. Figuratief, abstract, al-
les is mogelijk, alles naar ei-
gen voorkeur. Aanmelden 
kan via www.toonbeeld.tv of 
vul een kaartje in tijdens de 
kantooruren op de admini-
stratie van Toonbeeld op de 
nieuwe locatie in Geesterha-
ge.  

Castricum - Voor de col-
lecteweek van 11 tot en met 
16 december zoekt Stich-
ting Opkikker collectanten 
in Castricum en omstreken. 
Stichting Opkikker verzorgt 
lichtpuntjes in het leven een 
langdurig ziek kind en het 
gezin. Aanmelden kan via 
www.opkikker.nl. Meer infor-
matie via 036-5386660 of via 
info@opkikker.nl.

Opkikker



Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van de Stichting Uitgees-
ter Senioren in decem-
ber. Alle activiteiten vin-
den plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. de Soos, kunt u bel-
len: 312127.
 

Activiteitenkalender 
december

Maandag 4, 11, 18:
10.00 -13.15 uur: Koffie-
Plus 
10.00 -12.00 uur: Biljartles 
dames
09.00-10.00 uur: Pilatus, 
ook van 10.15-11.15 uur
14.30-16.30 uur: Rode 
Kruis, sociale activiteiten 
Geesterheem
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
en bridge

Maandag 11:
09.00-10.30 uur: Compu-
tercursus, ook van 10.30-
12.00 uur

Maandag 18:
10.00-12.00 uur: schrij-
verskring

Dinsdag 5, 12, 19:
09.15-10.15 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: Tai Chi
09.30-10.30 uur: Compu-
tercursus, ook van 10.30-
12.00 uur
13.30-16.45 uur: Biljarten 
en klaverjassen (competi-
tie)en bridgen

Dinsdag 12:
13.30-15.00 uur: Compu-
tercursus, ook van 15.00-
16.30 uur

Dinsdag 12, 19:
09.30-12.00 uur: Fotocur-
sus

Woensdag 6, 13, 20, 27:
13.30-16.45 uur: Biljarten

Woensdag 6, 13, 20:
10.00-12.00 uur: Koersbal
09.00-10.30 uur: Compu-
tercursus, ook van 10.30-
12.00 uur en ’s middags 
van 15.00-16.30 uur
09.00-10.15 uur: Bewegen 
60+ in de Klop, ook van 
10.45-11.30 uur
13.30-16.45 uur: klaverjas-
sen
19.45-21.30 uur: Die Gees-
tersangers (Geesterheem)

Woensdag 13: 

10.00-12.00 uur: Biljarten 
dames
09.30-11.30 uur: Hand-
werken
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
15.00-17.00 uur: Kerstkof-
fietafel gezamenlijke ker-
ken

Woensdag 6, 20:
13.30-15.30 uur: Kaarten 
maken
14.00-16.30 uur: Tekenen 
en schilderen
10.00-12.00 uur: Muziek 
maken

Donderdag 7, 14, 21:
Wandelen: Vertrek: 09.30 
uur (ook op 28)
09.30-11.30 uur:  Beeld-
houwen 
09.30-12.00 uur:  Biljarten 
heren (beginners)
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit 
14.00-16.00 uur:  Scrabble, 
Rummicub en schaken
15.15-16.15 uur:  Dansen 
zonder partner 

Donderdag 7:
09.30-11.30 uur: work-
shop tablet

Donderdag  7, 21:
09.30-11.30 uur: 3-Dimen-
tionaal

Donderdag 14:
09.30-11.30 uur: Theezak-
jes verwerken
09.30-11.30 uur: Quilten
09.30-11.30 uur: Kunstle-
zing Bertus Bakker

Donderdag 21:
09.30-11.30 uur: Repair 
Café

Vrijdag  8, 15, 22:
09.15-10.15 uur: Yoga, ook 
van 10.30-11.30 uur 
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.30 uur: De Zin-
gende Zwanen (niet op 
15)
13.30-16.30 uur: Bridgeles

Vrijdag 15:
14.00-16.00 uur: Kerstmid-
dag met Carol Singers

De S.U.S. is geopend voor 
publiek van maandag  tot 
en met donderdag  van 
9.00-12.30 uur ( vrijdag 
gesloten) in Dorpshuis 
de Zwaan.  Voor informa-
tie betreffende activitei-
ten van de S.U.S.:  tel.: 31 
90 20 , email: s.u.s@inter.
nl.net of kijk op de web-
site: www.uitgeesterseni-
oren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Nog even omfietsen.....
Uitgeest - Fietsers en voet-
gangers kunnen tijdelijk 
geen gebruik maken van het 
deel van de Zienlaan vanaf 
de brug bij de Geesterweg tot 
aan het parkeerterrein bij het 
jongerencentrum Zienhouse.
Het wegdek wordt vernieuwd 
en de weg krijgt een nieuwe 
indeling. Er komt een fiets-
pad met twee rijbanen en 
een apart trottoir. Ook komt 
er een nieuwe, bredere brug 
naar de Geesterweg.
Het werk is vorige week ge-
start. De aannemer verwij-
dert de oude bestrating. De-

ze week wordt nieuwe be-
strating aangebracht en de 
nieuwe brug geplaatst. Naar 
verwachting is het werk klaar 
op 8 december. Bij slecht 
weer duren de werkzaamhe-
den – en daarmee de overlast 
voor fietsers en voetgangers 
– mogelijk langer.

Fietsers en voetgangers die 
naar sporthal De Zien, FC 
Uitgeest of het jongerencen-
trum willen moeten dus tijde-
lijk omrijden over de Geester-
weg, Prinses Beatrixlaan en 
De Kuil. (foto: Ger Bus)

Geslaagde snuffelmarkt
Uitgeest - Zaterdag was in 
De Klop een gezellige snuf-
felmarkt voor Prijedor in Bos-
nië. Het was gezien het jaar-
getijde de kerst /boeken-
markt. Er waren veel spul-
letjes in de aanbieding zo-
als speelgoed, boeken en na-
tuurlijk de kerst hebbedinge-
tjes.
Gastvrouw José Groen, gaf 
tekst en uitleg hoe een kerst-
stukje te maken, de gemaak-
te kerst stukjes van Jose kon 
je kopen en het geld werd 
geheel overgemaakt aan de 
organisatie. 
De organisatie vertelde: ,,In 
Prijedor zijn veel mensen die 
geen geld hebben voor bij-
voorbeeld brandstof, je moet 
bij deze dan denken aan 
houtblokken voor warmte. Er 
zijn hier mensen die vragen 
om het zelf te mogen bren-
gen. Dit raden we in princi-
pe af, omdat de Bosnische 

grens erg kritisch is. Wan-
neer hulpgoederen gecoördi-
neerd worden gebracht van-
uit de parochie in Uitgeest is 
dit een betere manier.”

Meer informatie: Han Scheer-
man, 0251-311019. (tekst en 
foto’s: Ger Bus)

Uitgeest - Op zondag 3 de-
cember (eerste Adventszon-
dag) is er weer een Avonduur 
in de PKN kerk van Uitgeest. 
Het thema is: ‘Wees waak-
zaam’. We leven in een onrus-
tige wereld, met veel geweld, 
ongelijkheid en onverdraag-
zaamheid. Het lijkt soms wel 
of normaal samenleven on-
mogelijk is geworden. Advent 
is een tijd van hoop en ver-
wachting. Men kijkt uit naar 
de komst van het Licht, dat 
het duister van de nacht ver-
drijft.
Het Avonduur wordt verzorgd 
door de Cantorij van de Pro-
testantse kerk in Uitgeest/
Akersloot en is een moment 
van rust in het drukke be-
staan. Een muzikaal medita-
tieve bijeenkomst met kaars-
licht, zang, stilte en (bijbel)
teksten, waarin de Cantorij 
de rol van voorganger vervult.
Iedereen is welkom op zon-
dag 3 december in de Dorps-
kerk aan de Castricummer-
weg te Uitgeest om 19.30 uur.

Avonduur

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 29 november: 
19.00 uur H. Eucharistievie-
ring in de kapel.
Vrijdag 1 december: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
Geesterheem.  
Zondag 3 december: 09.00 
uur H. Eucharistieviering 
m.m.v. Laus Deo met kinder-
kerk. (eerste zondag van de 
Advent) en zoals elke week 
na de mis koffiedrinken in de 
Klop. 
Op zaterdagmorgen zijn er in 
de Klop aan de Langebuurt  
39, naast de kerk, van 10.00 
tot 11.30 uur altijd twee vrij-
willigers aanwezig om koffie 
te schenken voor de bezoe-
kers van het kerkhof of men-
sen die gewoon even gezellig 
willen kletsen.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest - Tussen zater-
dag 25 en zondag 26 novem-
ber werd gepoogd in te bre-
ken in een woning aan de 
Roerdompstraat. Er werden 
braaksporen op de achter-
deur en een raamkozijn aan-
getroffen.

Poging tot 
woninginbraak
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Nederlands kampioen 
Akersloot - Miel Brueren uit 
het Limburgse Velden is dit 
weekend Nederlands kam-
pioen geworden in de twee-
de klasse driebanden in bil-
jartcentrum de Vriendschap. 
Met slechts één verliespar-
tij tegen de latere nummer 
twee Ben Dudink uit Blokker 
mocht hij zich zeer terecht 
kampioen van Nederland 
noemen. Dit NK werd geor-

ganiseerd door biljartveren-
ging Aker 97 uit Akersloot en 
de arbitrage werd verzorgd 
door nationale arbiters van 
het district Noord-Holland 
Midden.
De latere kampioen moest 
in de laatste ronde afreke-
nen met de Ron van Hum-
mel uit Duiven die uiteinde-
lijk de derde plaats voor zich 
opeiste.

Castricum - De twaalf-
de speelronde bij biljartver-
eniging Wik kenmerkte zich 
met wedstrijden waarin spe-
lers boven zich uitstegen. De 
twee grootste positieve uit-
schieters waren Rien Em-
merik en Jaap de Boer. Rien 
presteerde het om het hoog-
ste stijgingspercentage van 
het seizoen te behalen in zijn 
partij tegen Gert Lute. Zijn 
stijgingspercentage van 95% 
behaalde hij vooral in de laat-
ste vijf beurten, waarin een 
mooie serie van negen ca-
ramboles was behaald. Jaap 
de Boer wist zijn partij tegen 
Peter Vos te winnen met een 
stijgingspercentage van 75%. 
Jan van der Zon pakte 132 
winstpunten in zijn partij te-
gen Frans Lute.

Emmerik stijgt 
met stip

Akersloot - Zaterdagavond 
namen de handbaldames 
van Meervogels het op te-
gen KSV. De dames stonden 
allebei op een gedeelde der-
de plek in de competitie en 
waren erg gewaagd aan el-
kaar. Meervogels liep uit tot 
een ruststand van 18-16. De 
tweede helft begon KSV met 
een snelle start en binnen 
no time stond het weer ge-
lijk. Meervogels had moei-
te met scoren en na meerde-
re tijdstraffen kwam de ploeg 
op achterstand. Meervogels 
kon deze achterstand niet 
meer inhalen en eindigde de 
wedstrijd met een eindstand 
van 29-32 in het voordeel van 
KSV. Op zondag 3 decem-
ber spelen de dames een uit-
wedstrijd om 13.00 uur tegen 
Geel Zwart in sporthal de 
Multitreffer.

Verlies voor 
Meervogels

Staande schaken met wijn
Limmen - Nico Pepping 
probeerde staande te scha-
ken volgens de laatste we-
tenschappelijke inzichten te-
gen Jan Brantjes vrijdag bij 
schaakvereniging Vredeburg. 
Het bijbehorende wijntje ver-
troebelde echter zijn hel-
derheid, waardoor hij in ge-
wonnen stelling maar remise 
aanbood. Tars Wanders hield 
het lang vol tegen koploper 
Bob Stolp, maar bezweek on-
der een meervoudige pen-
ning met stukwinst.
Jos Admiraal strafte in de 
Spaanse opening een on-
doordachte loperzet van Hi-
dde Ebels af met stukwinst 
met enige zetten later  met 
een familieschaak, waarmee 
Admiraal naar de tweede 
plaats klom. Bert Hollander 
had het moeilijk tegenGert-
jan Hafkamp, die erg bekend 
is met dit type stelling. De 

sluwe en Hollander wist toch 
een pionnetje te veroveren en 
dit voordeel in het verre eind-
spel te verzilveren. Dirk Aaf-
jes schudde moedeloos zijn 
hoofd in een sombere stelling 
tegen zoon Remi en verloor 
tenslotte na kwaliteitsverlies. 
Marlies Sturk kreeg een on-
houdbare pionnenaanval te-
gen de koning van Yvonne 
Schol ondersteund door to-
rens en loper.  Bert van Dier-
men vergat dat een gepend 
stuk een slechte verdediger 
is en zetten zijn dame op een 
giftig veld. Gijs Pouw liet zich 
dit cadeautje niet ontglippen 
en won snel. Jaap Limmen en 
Harry Levering deden een te-
gengestelde rokade met veel 
strijd. 
Limmen wist zijn pionnen 
fraai naar de overkant te 
loodsen waarna Levering 
moest opgeven.

Akersloot - Weer was het 
Henk Verdonk junior die na 
een solo-optreden de winst 
pakte in de KPB-mountain-
bikecup. Daarachter reed Jan 
Langeveld uit Bakkum een 
gedegen wedstrijd. 

Bijzonder spannend was het 
gevecht om de laatste plaats 
van het schavot. Wilfred 
Knegt en Wout Bakker deden 
hun uiterste best uit de greep 
te blijven van de opstomen-
de Henk Jan Verdonk seni-
or en de daarachter rijdende 
Henk Louwe. Henk Jan Ver-
donk senior werd derde.

Winst Verdonk

Limmen - De selectie van 
sportvereniging Tios turn-
de dit weekend haar eer-
ste competitiewedstrijd. Lin-
de van de Bosch scoorde een 
13.35 op balk. Ook op de an-
dere onderdelen behaalden 

zij meer dan dertien punten 
dus zij belandde op de eer-
ste plaats. Turngenootje De-
wi van Duivenvoorde behaal-
de in haar categorie ook het 
goud. Haar score op sprong 
was het hoogste: 13.40.

Kampioen bij de 
tafeltennis Castricum

Castricum - Bij de tafel-
tennisvereniging Castricum 
is team drie kampioen in de 
vijfde klasse geworden. Af-
gelopen vrijdag werd de 
voorlaatste  competitieavond  
aan de Gobatstraat gespeeld. 
Voor aanvang van de wed-
strijden was het team al ze-
ker van het kampioenschap 
omdat de naaste concurrent  
te weinig punten had ge-
haald om hen nog te kunnen 
inhalen. De spelers, Wendy 

van Zilt-Wokke, Philip Ho-
gema en Bart Klomp hebben 
de hele competitie al uitste-
kend gepresteerd en ook de-
ze avond werd met 8-2 win-
nend afgesloten, kampioen 
aardig. Team 1 en 2 moesten 
daarentegen beiden een ver-
lies van 4-6 incasseren. Wel 
moet worden opgemerkt dat 
team een met blessureleed  
kampt zodat zij slechts met 
twee in plaats van drie man 
konden spelen.

Kampioenschap biljart
Castricum - Biljartvereni-
ging ’t Stetje bestaat in 2018 
12,5 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan organiseren de leden 
het Open Kampioenschap 
Biljarten van Castricum. 
Dit gaat plaatsvinden op de 
vrijdagavonden 2,9,13 en 23 
februari aanvang 19.00 uur. 
De fi naleronde wordt ge-
speeld op zaterdagmiddag 
3 maart, aanvang 13.00 uur. 
Er kunnen maximaal veertig 
deelnemers medoen in het 

Biljart- en Bridgecentrum, 
Stetweg 41 te Castricum. Zij 
zijn 
woonachtig in Castricum of 
zijn lid van een Castricumse 
biljartvereniging. Inschrijving 
tot een moyenne van vier tot 
en met 20 januari. Inschrijven 
vrijdag bij ’t Stetje in het Bil-
jartcentrum vanaf 19.00 uur, 
zaterdag vanaf 14.00 uur. Of 
vraag een inschrijfformulier 
aan via franslimmen@hot-
mail.com.

Herstel voor schakers
Castricum - Het eerste team 
van de schaakclub Castri-
cum heeft zich hersteld van 
de eerste tegenslagen in de 
competitie in de eerste klasse 
b van de NHSB en wist, met 
een volledig en sterk achttal 
De Waagtoren 3 uit Alkmaar 
nipt te verslaan!
De eerste twee wedstrijden 
werden respectievelijk net 
verloren en gelijkgespeeld, 
maar toen was het team niet 
compleet. Tegen De Waagto-
ren 3 ging het goed en werd 
een degelijke overwinning 
behaald.
Mark Min gaf het goede voor-
beeld en zette Castricum op 
een 1-0 voorsprong door een 
simpel, maar logische com-
binatie uit te voeren. Eric van 
der Klooster besloot met zijn 
opponent tot een gelijkwaar-

dige remise, waarna Wou-
ter Beerse de eer aan zijn te-
genstander moest laten. Fred 
Kok gaf zijn opponent wei-
nig kans middels een mooie 
kwaliteitswinst. Ook Rob van 
den Heuvel speelde een goe-
de partij, maar faalde op de 
twaalfde zet. Nico Kuijs stond 
goed  met zwart, maar liet 
zich verrassen in een enigs-
zins onzorgvuldig gespeeld 
eindspel. Heleen van Arkel 
won fraai in het middenspel 
toen haar opponent zich ver-
slikte in een combinatie.
Als laatste was Sander Mos-
sing Holsteijn nog bezig. Hij 
ging langs de rand van de af-
grond toen zijn tegenstander 
in tijdnood niet voor de beste 
zet koos en wist het over ge-
bleven eindspel mooi te win-
nen.
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30 NOVEMBER

Lezing. In de serie De Och-
tenden begint om 10.00 uur 
in de bibliotheek in Castri-
cum een informatieve lezing 
van Peter van Trigt over Sin-
terklaas en zijn knecht.

Toneel De Warme Winkel – 
Majakovski/Oktober in De 
Vest Alkmaar om 20.15 uur. 
Honderd jaar na de Oktober-
revolutie gaan ze de belang-
rijkste literaire futurist van 
Rusland te lijf: Vladimir Ma-
jakovski. Foto: Sofie Knijff.

Popquiz in Podium Victorie in 
Alkmaar vanaf 21.00 uur.

Mylou Frencken & Muzikan-
ten in De Vest Alkmaar om 
20.30 uur. Zangeres/cabare-
tière de meest dierbare, zelf-
geschreven liedjes van colle-
ga’s: ‘Leven in het lied’. Foto: 
Bonnita Postma.

1 DECEMBER

Opening ijsbaan naast de 
Ruïnekerk in het centrum van 

Bergen. Blijft open tot 7 janu-
ari.

Optreden New Cool Collecti-
ve in Podium Victorie in Alk-
maar om 20.30 uur. Dans-
schoenen aan.

Shock (12+). Thrillermusi-
cal naar de bestseller van Mel 
Wallis de Vries in Kennemer 
Theater Beverwijk om 20.15 
uur.

Concert Don KosakenChor 
Russland in Grote Kerk Alk-
maar, 20.15 uur, gezangen uit 
de Russisch-orthodoxe kerk 
en Slavische volksliederen Fo-
to: Monique Liet.

Voorstelling ‘Panama Pictu-
res‘ in De Vest Alkmaar om 
20.30 uur. Vijf mannen en een 
walvis op een onbestemde 
plek ergens in het hoge noor-
den. Wie zijn deze mannen 
en wat brengt hen hier? Foto: 
Rob Hogeslag.

Sinterklaas opent de nieu-
we ArcheoHotspot in Huis van 
Hilde in Castricum om 15.00 
uur (toegang opening gratis). 
De ArcheoHotspot is voort-
aan op woensdag, vrijdag en 
zondag van 13.00-16.00 uur 
geopend.De Slaapkamer van 
Sinterklaas is deze week voor 
publiek geopend op woens-
dag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 16.30 uur.

De Slaapkamer van Sinter-
klaas is deze week voor pu-
bliek geopend op vrijdag, za-
terdag en zondag van 14.00 
tot 16.30 uur. 
Kinderen mogen in de slaap-
kamer van de Sint kijken, spe-
len, knutselen, tekenen, slin-
gers ophangen op de Dorps-
straat 63 in Castricum. 

Concert Bettie Serveert in 
Podium Victorie in Alkmaar, 
20.00 uur. De verleidelijke 
stem van Carol van Dyk, het 
emotionele gitaarspel van Pe-
ter Visser en de bitterzoete 
melodieën van Bettie Serveert 
maken het tot een band om 
heel erg van te houden. Foto: 
Tinca Veerman.

Cabaret van Sanne Wallis de 
Vries met ‘Gut’ in de Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. In ‘Gut’, 
vraagt ze zich af hoe te leven 
en waartoe. Foto: Ben Kleyn.

▲

2 DECEMBER

Jon van Eerd met Harrie & 
Eva in Kennemer Theater Be-
verwijk om 20.15 uur. Dol-
drieste paradijselijke komedie 
van de motor van de Neder-
landse klucht

Concert Amsterdam Klezmer 
Band in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. Het wordt een mul-
timediaal theaterconcert dat 
balanceert tussen melancho-
lie en euforie. Het decor zit vol 
verrassingen, met videopro-
jecties die onderdeel worden 
van het verhaal en de muziek. 
Foto: Eti Steinberg.

Fado-ensemble Quatro Ven-
tos brengt met ‘Outros Luga-
res’ een gloednieuwe reper-
toire. Om 20.30 uur in Kenne-
mer Theater Beverwijk.

Kenny B in Podium Victorie 
in Alkmaar om 20.15 uur. Met 
meer dan tien nummer 1 hits 
was Kenny B al een begrip in 
Suriname, voordat hij in 2015 
het Nederlandse muziekland-
schap veroverde met zijn me-
gahit Parijs.

Bach Cantates met conser-
vatoriumstudenten in Grote 
Kerk Alkmaar om 16.30 uur. 
Gratis toegang. Foto: Annelies 
van der Vegt.

Forento speelt The Voice van 
Sintereklaas in de Paulus-
school in Castricum om 11.30 
uur en 13.30 uur.

5 november 20170

Concert Jeangu Macrooy en 
zijn band in Podium Victorie 
Alkmaar om 20.30 uur.

Isabelle Beernaert maakt 
schoon schip in muzikale 
dansvoorstelling vanaf 20.15 
uur in De Vest Alkmaar.

3 DECEMBER

Muzikale voorstelling over 
oud worden. Theatergroep 
Septimbre speelt Alles uit de 
Kast in De Beun Heiloo.

Informatieve rondleiding 
door huis en tuinen van Beec-
kestijn in Beverwijk om 14.00 
uur.

Eek-A-Mouse in Podium Vic-
torie in Alkmaar om 20.00 uur. 
De onverwoestbare Jamai-
caanse reggae-artiest Eek-A-
Mouse vertegenwoordigt het 
rauwe en authentieke geluid 
in de reggae.

VN-wandeling in de Wim-
menummerduinen. De start 
is om 11.00 uur bij het infor-
matiebord aan het Nachtega-
lenpad, aan de noordkant van 
Egmond aan den Hoef. 

Forento speelt The Voice van 
Sintereklaas in De Burgerij in 
Limmen om 14.00 uur. 
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Bosatlas van 
het Nederlandse 

voetbal
Onlangs verscheen De Bosatlas van het Neder-
landse voetbal. Er is geen sport in Nederland 
die zo dicht bij de Nederlander staat. Bijna 94 
procent woont hooguit drie kilometer van een 
voetbalveld. En naast de voetbalvelden zijn er 
de straatnamen, de sportpagina’s in de kranten 
en is ‘ons’ voetbal bekend
in het buitenland. De Bosatlas van het Neder-
landse voetbal brengt deze volkssport breed in 
kaart. Met thema’s als de amateurs en de profs, 
voetbal en de maatschappij, en de rol van de 
commercie.
De Bosatlas van het Nederlandse voetbal toont 
duizenden clubs, stadions en de complete infra-

structuur van het voetbal. Er is aandacht voor prof- en amateur-
voetbal, (kunst)grasvelden, de prestaties binnen en buiten de landsgrenzen, 
clubculturen en de media. Ook is te zien dat het Nederlandse voetbal in WO I 
met bijna 200 nieuwe clubs uitgroeit tot een heuse volkssport. De atlas belicht 
verder onlosmakelijk met het voetbal verbonden onderwerpen als salarissen, 
transfers, de talloze fans, veiligheid en
maatschappelijke betrokkenheid.

Mongolië, Benin en Kyrgyzstan of Kyrchizië zijn de debutanten 
op de Vakantiebeurs die van 10 tot en met 14 januari wordt ge-
houden in de Jaarbeurs in Utrecht. Aijan Azizova van de Ky-
rchizische Ambassade: ,,De meeste mensen kunnen ons land 
niet eens op de kaart vinden, maar toch zien we de belangstel-
ling vanuit Nederland toenemen. Voor Europeanen is ons land 
om verschillende redenen interessant. Wij zijn een van belang-
rijkste historische punten op Zijderoute. Ons land is een combi-
natie van duizendjarige tradities, verfi jnde gerechten, boeien-
de muziek en levendige gastvrijheid. Wij zetten sterk in op eco 
en etno toerisme omdat dit steeds populairder wordt. Daar-
naast is ons land relatief voordelig te bereizen: overnachten 
kan erg goedkoop, terwijl er veel keus is.” 

Uit dezelfde contreien in Centraal Azie, komt een andere 
nieuwkomer: Mongolië, het land van de beroemde veroveraar 
Dzjengis Khan die hier ooit het grootste rijk ter wereld sticht-
te. Dit is het land van de steppen en de zijderoute, dat bezoe-
kers eeuwen roemruchte geschiedenis biedt. ,,Maar ook bijzon-
dere landschappen waar een groot deel van de bevolking tra-
ditioneel nomadisch leeft’’, vertelt  Munkhjargal Nergui van de 
Mongoolse Ambassade. ,,Die manier van leven wordt nu ge-
zien als een van de meest duurzame en milieuvriendelijke ter 
wereld. Ons land is kortom gemaakt voor ecotoerisme en daar 
kun je van genieten onder de zon, want met meer dan 250 da-
gen zon per jaar, heten we niet voor  het niets het land van de 
blauwe luchten!”

Op het eerste gezicht lijkt het slechts een streep aan de Afri-
kaanse westkust, ingeklemd tussen Nigeria en Togo: de Re-
publiek Benin, toch altijd nog drie keer zo groot als Neder-
land. ,,Een vriendelijk, veilig en veelzijdig land’’, vertelt Hono-
rair Consul Robbert Blij. ,,En dan heb ik nog een vierde V, al 
schrikt die sommige mensen wellicht af: de V van Voodoo dat 
hier gepraktiseerd wordt. Maar goed, daar hoef je niet mee in 
aanraking te komen als je dat niet wilt. De meeste bezoekers 
komen voor de natuur, de parken en het wild. Hier is het niet 
gelikt als in Zuid-Afrika of Kenia, terwijl je in National Park 
Pendjari op de grens met Togo wel vier dieren van de Big Five 
kunt spotten. Daarnaast heeft die kust ook prachtige stranden, 
al vind je daar geen chique boulevards en dure restaurants. 
Mijn persoonlijke tip is Ganvié, het Venetië van West-Afrika. 
Een stad met 30.000 inwoners op palen in een meer waar je 
vanuit de belangrijkste stad Cotonou in een uur naar toe vaart. 
Een absolute aanrader! ”

Mongolië, Kyrgyzstan 
en Benin op 
Vakantiebeurs

De provincie Noord-Holland investeert de komende ja-
ren extra geld in het verbeteren van de leefgebieden 
voor weidevogels. Zo krijgen de grutto, tureluur en an-
dere weidevogels betere kansen om het hier te redden. 
Weidevogels zijn niet weg te denken uit het Noord-
Hollands landschap. Het gaat de laatste dertig jaar ech-
ter niet goed met ze. Het aantal is sterk afgenomen. Al 
is in Noord-Holland de daling minder scherp dan lan-
delijk, extra actie is hard nodig. Met het extra geld kan 
het leefgebied beter worden ingericht door bijvoor-
beeld het verbeteren van het waterpeil. Ook komen 
er meer mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. 
Doel is om in drie à vier jaar de vogels in alle Noord-
Hollandse weidevogelgebieden geteld te hebben. Ge-
deputeerde Tekin: ,,Het blijft twee voor twaalf voor de 
weidevogels. Het is daarom alle hens aan dek. De wei-
devogel hoort bij Noord-Holland, Door al deze maatre-
gelen hopen we de populatie weer sterk en stabiel te 
maken, zodat onze kleinkinderen ook opgroeien met 
de grutto en de kievit.”
Nederland is in Europa een belangrijk broedgebied 
voor weidevogels en Noord-Holland is één van de be-
langrijkste provincies voor deze vogels. De provincie 
heeft, net als veel andere partijen en vrijwilligers, de 
afgelopen jaren al veel gedaan aan onderzoek, monito-
ring en bescherming. Dit is echter niet voldoende ge-
weest om de achteruitgang tegen te gaan. 
Meer informatie over de Noord-Hollandse weidevogels 
en de weidevogelstanden is te vinden op www.noord-
holland.nl/weidevogels. Foto: Fred Vloo.

Alle hens aan dek voor 
de weidevogel



Wandelnetwerk wordt 
flink uitgebreid

Regio - De Provincie Noord-
Holland wil 2000 km extra 
wandelnetwerk. Want wan-
delen is de beste manier om 
het Noord-Hollandse land-
schap te beleven. Het Wan-
delnetwerk Noord-Holland 
maakt dat op een makkelijke 
manier mogelijk. Dat dat ge-
waardeerd wordt blijkt uit de 
nominatie van het IJmond-
pad, onderdeel van het wan-
delnetwerk. Om wandelen in 
Noord-Holland nog makkelij-
ker te maken, trekt de provin-
cie 1.000.000 euro uit om het 
netwerk met ruim 2000 kilo-
meter uit te breiden.
,,Noord-Holland is de mooi-
ste provincie van Neder-
land. Dat willen wij graag la-
ten zien. Aan onze eigen in-
woners, maar zeker ook aan 
toeristen. Wandelen is de po-
pulairste vrijetijdsactiviteit én 
de beste manier om de ver-
schillende Noord-Holland-
se landschappen te beleven. 
Een goed bewegwijzerd en 
makkelijk toegankelijk wan-
delnetwerk is daarbij cruci-
aal,” aldus Jaap Bond, gede-
puteerde Recreatie en Toeris-
me van de provincie Noord-
Holland. 

Sinds 2010 wordt in Noord-
Holland gewerkt aan een sa-
menhangend, mooi en mak-
kelijk te gebruiken wandel-
netwerk. Op dit moment is er 
ruim 2.500 km aan wandel-
routes die op een herkenba-
re manier zijn bewegwijzerd. 
De VVV’s maken op 10 febru-
ari 2018 tijdens de Fiets- en 
Wandelbeurs in Gent de bes-
te nieuwe wandelroute van 
Nederland en België bekend. 
Eén van de tien genomineer-
de routes is het IJmond-
pad, onderdeel van het wan-
delnetwerk Noord-Holland, 
waar Castricum ook deel van 
uit maakt. Vanaf goed bereik-
bare startpunten wijst het 
Wandelnetwerk Noord-Hol-
land de wandelaars de weg 
over de mooiste wandelpa-
den. Vanaf de startpunten 
kunnen verschillende gemar-
keerde routes gevolgd wor-
den. Ook kan men, vergelijk-
baar met het fietsknooppun-
tennetwerk, zelf de lengte en 
de omgeving van de wande-
ling kiezen. Meer informa-
tie over het Wandelnetwerk 
Noord-Holland staat op de 
website www.wandelnetwer-
knoordholland.nl.

Regio - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis en Siemens Healthi-

neers gaan, in samenwerking 
met de gemeente Beverwijk,  
de bouw van een toekomstge-
richt  ziekenhuis naast het Sta-
tionsplein in Beverwijk onder-
zoeken. Daarmee komt de zorg 
in gebieden waarin het RKZ 
van oudsher sterk en excellent 
is, zoals brandwondenzorg, 
hand-pols-chirurgie en obesi-
tas beter tot zijn recht. Ook kan 
de multidisciplinaire zorg prak-
tischer worden ingericht.  
Voorzitter Raad van Bestuur 

Onderzoek nieuwbouw RKZ

Registreer uw partij 
uiterlijk 27 december!

Uitgeest - Op 21 maart 2018 
zijn er weer raadsverkiezin-
gen in ons land. Misschien 
hebt u plannen om met een 
‘nieuwe’ partij mee te doen 
aan de verkiezingen in de ge-
meente Uitgeest? Dan moet 
u eerst uw partij laten regi-
streren bij het centraal stem-
bureau van de gemeente. 
Een registratieformulier hier-
voor kunt u downloaden via 
www.uitgeest.nl. Dit formu-
lier moet uiterlijk woensdag 
27 december bij het centraal 
stembureau binnen zijn.

Wanneer kunt u de partij 
laten registeren?
•	De	politieke	groepering	die	
 u wilt laten registeren moet 
 een vereniging zijn met vol-
 ledige rechtsbevoegdheid;
•	de	naam	(aanduiding)	van	
 de politieke partij is nog niet 
 geregistreerd bij het cen-
 traal stembureau voor de  
 verkiezing van de Tweede  
 Kamer of provinciale staten;
•	de	naam	(aanduiding)		
 waarmee u op de kandida-
 tenlijst wilt staan, mag niet  
 meer dan 35 letters of ande-
 re tekens hebben.

Registratiekosten
Voor deze registratie be-
taalt u een waarborgsom van 
€112,50, die u vooraf over-
maakt op een rekening bij de 

gemeente. Dit bedrag krijgt 
u terug, nadat de partij een 
geldige kandidatenlijst voor 
de komende raadsverkiezing 
heeft ingeleverd.

Het registratieformulier
Print het ingevulde registra-
tieverzoek uit en voeg hier-
aan de volgende documen-
ten toe:
a. een afschrift van de nota-
riële akte waarin de statuten 
van de vereniging zijn opge-
nomen
b. een bewijs van inschrijving 
in het register van de Kamer 
van Koophandel
c. een bewijs van beta-
ling van de waarborgsom 
d. een verklaring van de po-
litieke groepering waarin 
haar gemachtigde en plaats-
vervangend gemachtigde is 
aangewezen bij het centraal 
stembureau
U stuurt uw registratieformu-
lier en de documenten ver-
volgens naar:
Centraal stembureau van de 
gemeente Uitgeest
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Meer informatie?
Voor inlichtingen kunt u te-
recht bij Rob Stam, hoofd 
van Bureau Verkiezingen. Hij 
is  bereikbaar via e-mailadres 
verkiezingen@uitgeest.nl of 
telefonisch via: 06-43955204.

Weerbaarheidstraining 
voor kinderen

Uitgeest - In opdracht van 
de gemeente Uitgeest orga-
niseert de buurtsportcoach 
in Uitgeest een achtweekse 
Weerbaarheidstraining voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Op dinsdag 9 januari start de 
lessenreeks in Sporthal de 
Zien. 
Tijdens de Weerbaarheids-
training worden jongens en 
meiden weerbaarder en zelf-
bewuster gemaakt en leren 
ze zich assertief op te stel-
len in onveilige situaties. Te-
vens leren ze om te gaan met 
groepsdruk van vrienden. 
De professionele trainer 
werkt volgens de bekende 
Rots & Water methodiek. De 

training heeft een preventief 
en signalerend karakter en 
richt zich op grensoverschrij-
dend gedrag richting de kin-
deren zelf, maar ook naar an-
deren. Het doel is het vergro-
ten van de mentale en fysie-
ke weerbaarheid. 
De lessen vinden wekelijks 
plaats van 16.00 tot 17.00 uur, 
in Sporthal de Zien aan de 
Zienlaan 4 in Uitgeest. Kos-
ten	 voor	 acht	 weken	 (acht	
lessen)	bedragen	75	euro	per	
deelnemer.  
Meer informatie over de trai-
ningen kunt u opvragen 
bij Chantal Thomas, e-mail 
c.thomas@alkmaarsport.nl of 
tel. 06-43041145.

Nog steeds 
vermist

Castricum - De 22-jarige Mi-
chael Klaver wordt sinds 20 
november vermist toen hij 
wegvluchtte van Dijk en Duin 
waar hij verbleef. 
Sindsdien is gezocht naar de 
man, omdat hij dringend me-
dicijnen nodig heeft, ook door 
een grote groep vrijwilligers 
met speurhonden op het ter-
rein van Dijk en Duin.  Bij het 
niet slikken van de medicij-
nen kan hij in een katatoni-
sche toestand raken, waarbij 
hij verstijft en niet meer kan 
praten. 
Michael heeft een mager pos-
tuur en is kalend. Verder heeft 
Michael dikke ogen als gevolg 
van recente verbranding. Hij 
is gekleed in een zwarte trui, 
spijkerbroek en blauwe Nike 
schoenen. Hij heeft donker-
blond haar, blauwgrijze ogen 
en is 176 lang. Informatie over 
deze vermissing? Neem dan 
contact op met de politie via 
0800-6070.

Expositie in 
Meerstate

Heemskerk - De hele maand 
december zijn in verpleeg-
huis Meerstate foto’s te bekij-
ken van Truus Quax en Mari-
on de Jonge. Truus Quax ex-
poseert er foto’s van padden-
stoelen, op een aparte ma-
nier gefotografeerd. Het fas-
cineert haar iedere keer weer 
hoe mooi de natuur dit kan la-
ten groeien. Marion de Jonge 
fotografeert op boeiende wijze 
met een inspirerende schoon-
heid. Niet alleen toont zij een 
aantal foto’s uit haar werk, ook 
heeft haar kleindochter Marti-
ne	(11)	met	viltstift	een	mooie	
kersttekening gemaakt, die te 
zien is. Meerstate is gevestigd 
aan de Mozartstraat 91.

RKZ, Jaap van den Heuvel 
weten: ,,Wij stonden voor een 
moeilijke keuze, namelijk een 
zeer kostbare en complexe re-
novatie van de oudbouw met 
niet optimale oplossingen of 
de stap maken naar nieuw-
bouw met alle denkbare voor-

delen.” De stap naar nieuw-
bouw is voor RKZ als relatief 
klein maar hoogstaand zieken-
huis letterlijk en figuurlijk een 
grote operatie.  
Er wordt gekeken naar de plek 
waar voorheen Ankie’s Hoeve 
stond. 

Een foto uit het werk van 
Truus Quax
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Ophalen gft-afval
In week 49 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaaldagen 
zijn als volgt:
wijk 1, maandag 4 december; wijk 2, dinsdag 5 december; 
wijk 3, woensdag 6 december; wijk 4, donderdag 7 december; 
wijk 5, vrijdag 8 december.
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender via 
de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval).

Betrokken inwoners bij de werksessie Stationsgebied afgelopen zaterdag in Dorpshuis 
de Zwaan (foto: gemeente Uitgeest). 

Op 11 december 2017 vindt een eerste bewonersavond plaats voor de direct 
omwonenden van de Uitgeesterweg. De uitkomsten daarvan leveren een bij-
drage aan het ontwerp voor de Uitgeesterweg als ‘fietsstraat’. Voor de inrich-
ting daarvan wordt een subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. 
De avond begint om 19.15 uur.
Naar aanleiding van recent contact met omwonenden zijn onlangs al berm-
schildjes geplaatst op de Uitgeesterweg. Die moeten leiden tot een beperking 
van de rijsnelheid en voorkomen dat de berm stuk wordt gereden. Verder is 
een verbod voor vrachtverkeer op komst. De verbodsborden worden naar 
verwachting half januari 2018 geplaatst, na afloop van de bezwaartermijn.

Uitgeesterweg wordt fietsstraat

Zaterdagmorgen  25 november vond in Dorpshuis de Zwaan een 
werksessie plaats over het Stationsgebied. De sessie werd ge-
organiseerd door de gemeente Uitgeest en adviesbureau Arca-
dis. Wethouder Anke de Vink-Hartog verrichtte de opening en de 
afsluiting.  Zo’n dertig inwoners namen actief deel aan het pro-
gramma waarbij ook veel raadsleden aanwezig waren.

De inwoners – veelal woonachtig in de omgeving van het station – toon-
den zich zeer betrokken bij het ontwikkelen van een visie op het Sta-
tionsgebied. Hun inbreng is binnenkort terug te lezen op de gemeen-
telijke website www.uitgeest.nl onder het tabblad ‘Stationsgebied’ en 
wordt als input meegenomen in de totstandkoming van de visie die de 
gemeenteraad ter vaststelling aangeboden krijgt. Aan de hand van die 
visie kan de gemeente het gesprek voeren met het ministerie van IenW, 
ProRail en NS, die plannen ontwikkelen om het station van Uitgeest 
klaar te maken voor het ‘spoorboekloos rijden’. Daarvoor zijn een ande-
re indeling van de sporen en ontsluiting van de perrons noodzakelijk. 
De aanpassing van de perrons zorgt voor een toename van overstapbe-
wegingen en de verwachte toename van het aantal reizigers vraagt om 
duurzame oplossingen voor het parkeren van auto’s en fietsen. Behalve 
over deze onderwerpen werd tijdens de sessies ook gesproken over de 
gewenste kwaliteit van de verbinding tussen het Oude Dorp en de Kleis, 
zoals die nu wordt gevormd door de Zientunnel.

Geanimeerde werksessie Stationsgebied

Motorvoertuigen, bromfietsers, fietsers en voetgangers krijgen van 6 op 7 en 
7 op 8 december te maken met een beperkte toegankelijkheid van de Kleis-
tunnel. Tussen 20.00 uur ’s avonds en 04.00uur ’s nachts worden reinigings-
werkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting wordt dit werk in de nacht 
van 7 op 8 december afgerond
. 
Tijdens de werkzaamheden worden  de rijbanen om en om afgesloten. Auto’s 
en motoren worden door verkeersregelaars telkens door één tunnelbuis ge-
leid. Voor bromfietsen, fietsers en voetgangers geldt tijdens de werkzaamhe-
den een omleiding door de Zientunnel. 
De tunnel krijgt een uitgebreide wasbeurt. De plafonds en wanden worden 
schoongespoten en ontdaan van graffiti, verlichtingsarmaturen worden ge-
reinigd en gecontroleerd, kolken en goten met zandvangers worden geleegd 
en de tegelwanden – ook boven het fietspad – worden gewassen. Ten slotte 
worden ook de pompkelders gereinigd.

Kleistunnel twee nachten 
beperkt toegankelijk

Op 13 december 2017 is in het gemeentehuis van Uitgeest een bewoners-
avond voor de direct omwonenden van park De Koog. Bewoners krijgen 
hier informatie over de plannen om de grondwateroverlast terug te drin-
gen en kunnen wensen en ideeën aandragen voor de herinrichting van het 
park en directe omgeving. De avond begint om 19.30 uur.
Er is voor gekozen om eerst het gedeelte rondom het park, de Koper-
wiekstraat en de Paltrokstraat aan te pakken. Hier is de overlast en daar-
mee de urgentie het grootst. Bovendien is de riolering hier aan vervanging 
toe. De planning is erop gericht om de werkzaamheden eind van dit jaar 
nog aan te besteden. Afhankelijk van de winterperiode kan dan in februari 
of maart 2018 worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wateroverlast kruipruimten
In park De Koog ondervinden wandelaars en spelende kinderen al enige 
tijd hinder van de drassigheid. Omwonenden hebben te maken met water-
overlast in de kruipruimten. In het najaar van 2015 heeft de gemeente Uit-
geest tien peilbuizen in de omgeving geplaatst en sindsdien tweemaal per 
maand de grondwaterstand bijgehouden. De metingen hebben bevestigd 
dat er sprake is van grondwateroverlast.
Om tot een duurzame oplossing en doelmatige oplossing te komen is een 
ontwerp gemaakt voor de drainage van het park. Tegelijk is ook gekeken 
naar de aanpak van het groen, de riolering, spelmogelijkheden en het weg-
beheer. Doel van deze integrale aanpak is de beschikbare middelen zo ef-
ficiënt mogelijk in te zetten voor een toekomstbestendige, klimaatadaptie-
ve en duurzame inrichting van het park. Een dergelijke aanpak vraagt veel 
tijd, vooral ook omdat de gemeente de direct omwonenden nauw wil be-
trekken bij de planvorming.  

Grondwateroverlast park De Koog 
wordt aangepakt

Met toepassing van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:24 van de Alge-
mene wet bestuursrecht gaat de gemeente Uitgeest een auto zonder ken-
tekenplaten van het merk Volkswagen, type Golf verwijderen van een par-
keervak bij de Molenwerf 58 te Uitgeest. Dat staat te gebeuren op 20 de-
cember 2017. De auto staat geparkeerd in strijd met de Parkeerexcessen-
verordening. De rechthebbende van de auto heeft de tijd tot en met 19 de-
cember 2017 om de auto zelf te verwijderen. 
De kosten verbonden aan het verwijderen en opslaan van de auto worden 
verhaald op de rechthebbende. De auto wordt voor een termijn van 13 we-
ken opgeslagen bij Garagebedrijf Takel- en Bergingsdienst van der Eng te 
Heemskerk. Daarna wordt tot vernietiging van het voertuig overgegaan. De 
rechthebbende kan contact opnemen met de behandelend ambtenaar, me-
vrouw M. van der Linden, via tel. 14 
0251. De rechthebbende kan de auto, 
na het voldoen van de gemaakte kos-
ten, meenemen. Op grond van het be-
paalde in de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden tegen 
dit besluit binnen zes weken na de dag 
van de publicatie van dit bericht, een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college. 
Mocht blijken dat de te maken kos-
ten hoger liggen dan de eventuele op-
brengst van de auto, dan is de gemeen-
te bevoegd, o.g.v. artikel 5:30 Algeme-
ne wet bestuursrecht, de auto te laten 
vernietigen of de auto om niet aan een 
derde in eigendom over te dragen. 

Verzoek verwijderen auto, 
Molenwerf 58, Uitgeest 

Deze auto wordt op 20 december ver-
wijderd van de Molenwerf  (foto: ge-
meente Uitgeest).
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