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Evocatief schrijft Uitheems
Uitgeest - Vier schrijvers uit 
Uitgeest en drie uit Heemskerk 
hebben samen het boek Uit-
heems uitgegeven. 

De titel is een samenstelling van 
de woonplaatsen van de auteurs. 
De schrijvers maken allen deel 
uit van de schrijfclub Evocatief. 

Er staan gedichten in van Wil-
lemijn Matton en Sylvia IJssel-
dijk en proza van Marijke Hart-
stra, Cornelia de Graaf, Corien 
Heersema en Anita Smulders. 
Het boek is te koop bij boekhan-
del Schuyt in Uitgeest of kan be-
steld worden bij de uitgeverij De 
Meermin, tel.: 0251-313405. 

Hoop voor de Otter 
Uitgeest - Komt houtzaagmolen 
De Otter uit Amsterdam dan toch 
naar Uitgeest? Het stadsdeel 
Westerpark is nu wel bereid na te 
denken over hoe de financiering 
rond gekregen kan worden. De 
authentieke molen uit 1631 zou 
naar het Erfgoedpark De Hoop 
overgeplaatst kunnen worden 
en op de plaats waar de molen 
nu nog staat wordt dan mogelijk 
een replica gebouwd.  “Met een 
horecabestemming of als hotel”, 
denkt verantwoordelijk wethou-
der Steenwinkel nu. 

De Otter staat sinds 2006 stil 
omdat hij geen wind meer vangt 
door nieuwbouw eromheen. En 
de gevolgen van deze stilstand 
zijn al goed merkbaar. “Het is 
een rijksmonument en het is de 
bedoeling dat de molen draait”, 

aldus molenaar Paul Rijkers. 
“Het is triest om te zien hoe de 
molen aftakelt. Als dit zo door-
gaat, kunnen we de molen be-
ter in plastic inpakken. Een mo-
len die stil staat vervalt in razend 
tempo. Dat geldt in het bijzonder 
voor de open houten constructie 
van een Paltrokmolen. De gevol-
gen zijn bij De Otter waar te ne-
men. Nog wranger is dat door de 
stilstand de provinciale onder-
houdssubsidie wegvalt. Na ja-
renlange vergeefse strijd om de 
wind voor De Otter in Amster-
dam te behouden, is verplaat-
sing het enige middel om dit mo-
nument voor de toekomst zeker 
te stellen. Ik juich een verplaat-
sing alleen maar toe en ga graag 
met het stadsbestuur rond de ta-
fel zitten.” (Foto: http://come.to/
de-otter). 

Afscheid van markant man
Uitgeest - Trots was hij. Op het 
Internationale Cor Groenewe-
gen Toernooi. Het toernooi dat 
zijn naam droeg en waar hij zijn 
ziel en zaligheid in stopte, Cor 
Groenewegen. Zondag 30 no-
vember is hij na een kort ziek-
bed op 79-jarige leeftijd overle-
den. Cor was vanaf de eerste af-
levering betrokken bij het eve-
nement in Uitgeest. Het vernoe-

men van het toernooi naar hem 
was destijds een eerbetoon aan 
zijn werk voor de organiserende 
voetbalvereniging Uitgeest. Het 
toernooi was zijn trots. Het was 
een beetje van hem en wie zou 
dat willen tegenspreken? 
De voetballiefhebbers in Uit-
geest verliezen een markan-
te man wiens hart bij het voet-
bal lag.

Kuilart-inloop
Uitgeest - Zaterdag 6 decem-
ber is weer een Kuilart-inloop-
dag. Zoals iedere eerste zater-
dag van de maand worden deel-
nemers aan creatieve cursussen 
cursisten   en alle volwassen in-
woners van Uitgeest en omge-
ving in de gelegenheid gesteld, 
om in het Culturele Centrum aan 
de Hogeweg 8  in groepsverband 
creatief bezig te zijn van 10.00 tot  
13.00 uur. Deelname is gratis.
Men kan tekenen en schilderen, 
porselein beschilderen, modelle-
ren met klei en was, keramiek en 
patchwork. Men dient zelf mate-
riaal mee te brengen en na af-
loop weer mee naar huis te ne-
men. 
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 6 december 18.30 uur: 
woord- en communiedienst met 
samenzang. Voorganger pastor 
G. Huisman.
Zo. 7 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 6 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger kapelaan Ka-
leab.
Zo. 7 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 7 december Dorpskerk 
10.00 uur: Ds. M. Beitler. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5 m/ether 
105 m). Liturgie beschikbaar via 
www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 7 december 10.00 uur: Da-
niël ter Maten uit Uitgeest. Hei-
lig Avondmaal. Ontmoetingscen-
trum Geesterhage. Tijdens de 
dienst is er kinderopvang: crèche 
voor babies en peuters. Verschil-
lende kinderdiensten voor alle 

groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 7 december 10.00 uur: Pastor 
André Wesche.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 7 december 10.00 uur: Ds. 
Blaauw.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Vrij. 5 december 9.30 uur: Woord- 
en communieviering. Voorgan-
ger pastor J. Olling. Koffiedrin-
ken in de Pius.
Za. 6 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering met een vorme-
ling en gemengd koor. Voorgan-
gers oud vic. G. Geukers en pas-
tor J. Olling.
Zo. 7 december: Woord- en com-
munieviering met spontaan koor. 
Voorgegaan door eigen woord- 
en communiegroep. 

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 6 december: Geen viering.
Zo. 7 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering met aquarius-
koor. Voorganger pastor J. Veldt.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Do. 4 december 19.00 uur: Sa-
cramentslof.
Vrij. 5 december: Geen viering. 
Za. 6 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Sound of 
life.
Zo. 7 december 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. de cantorij en 
kinderkerk met jongeren en kof-
fiedrinken in de Klop.
Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
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info@uitgeestercourant.nl
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HUiSARtSEn CAStRiCUM, 
LiMMEn, AKERSLOOt En 
UitGEESt
Avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

Roken en psychiatrie

Castricum - Op maandagmid-
dag 8 december wordt op Radio 
Castricum 105 een zogenaamde 
‘special’ uitgezonden van 15.00 
tot 16.00 uur.
Het roken van tabaksartike-
len en het verbieden daarvan in 
openbare gelegenheden, is mo-
menteel een veelbesproken on-
derwerp. In een special, die door 
Ellen Eerhart zal worden gepre-
senteerd, is Dr. Martiene Repko 
de gast. Zij won landelijk de Pu-
blicatieprijs in het Tijdschrift voor 
psychiatrie 2007-2008 met het 

artikel: “Kunnen patiënten met 
een depressieve stoornis stop-
pen met roken?” Deze prijs ont-
ving ze uit handen van het be-
stuur en de redactie van dit tijd-
schrift en de Commissie Weten-
schappelijke activiteiten van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie. 
In deze uitzending geeft ze ant-
woorden op vragen zoals: Wat is 
roken? Wat doet dit met het li-
chaam maar ook met de geest? 
1 januari en de goede voorne-
mens komen er weer aan. Wat 
kan ik doen? Wat is een psychia-
ter of een psycholoog? Wat kun-
nen zij doen en voor wie? Waar-
om rust er zo’n taboe op de psy-
chiatrie? Verklaart men je dan 
meteen voor gek? Wat bete-
kent roken voor de jeugd, maar 
ook voor ouderen? Wat is Par-
kinson of Alzheimer en hoe gaat 
de omgeving hier mee om? Kun-
nen mensen met een depressie-
ve stoornis stoppen met roken?  
Maakt roken mensen met ADHD 
nóg onrustiger of juist rustig ?

Tevens zal er een leerling van het 
Bonhoeffer College te gast zijn. 
Deze heeft als thema voor zijn 
opdracht Nederlands gekozen: 
een debat aan te gaan met zijn 
medeleerlingen over wel of niet 
roken verbieden. 
Ook luisteraars kunnen vragen 
stellen door tijdens de uitzen-
ding te bellen met 0251-655565. 
Dit kan live in de uitzending, 
maar kan uiteraard ook ano-
niem buiten de uitzending. Al-
le vragen zullen discreet worden 
behandeld. Het doel is niet om 
mensen te verbieden om te ro-
ken, maar om de mensen die wil-
len stoppen, maar die niet weten 
hoe (of er geen wilskracht voor 
hebben) op weg te helpen. Ook 
wil de programmamaakster dui-
delijk maken dat psychiatrische 
hulp in het algemeen helemaal 
zo ‘gek’ nog niet is !
Castricum 105 is te ontvangen 
op de volgende frequenties: 
105.0 FM in de ether tot ver in 
de regio, 104.5 FM op de kabel 
in Bakkum en Castricum, 89.0 
FM op de kabel in Akersloot, 
Limmen en op De Woude, via C-
TV, en via de computer middels 
een livestream op www.castri-
cum105.nl.

Nieuwe, veili-
ge wegen voor 
het duingebied
Castricum - In week 49 start 
PWN met het opknappen van 
een aantal wegdelen in het 
Noord-Hollands Duinreservaat. 
Het betreft de achteringang van 
camping Berenweide en de par-
keerplaatsen Zanderij in Castri-
cum, achter het station, en Kraai-
ennest in Heemskerk. 

Dromenvangers 
maken in De Hoep
Castricum - Op woensdagmid-
dag 10 december kunnen kin-
deren van acht tot en met twaalf 
jaar hun eigen dromen vangen 
met behulp van natuurlijke ma-
terialen uit het duin en misschien 
wat persoonlijke dingen, die de 
kinderen zelf mee kunnen ne-
men, waardoor de dromenvan-
ger nog beter gaat werken. De 
workshop is van 14.00 tot 16.00 
uur. Aanmelden via www.pwn.nl/
activiteiten of 0900-7966288.
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Programma 4 dec t/m 10 dec 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag & dinsdag 20.00 uur
“Bienvenue chez les ch’tis”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 20.00 uur 

“Quantum of Solace”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

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

zaterdag 14.00 & 18.45 uur 
zondag 11.45 & 14.30 uur

woensdag 14.00 uur 
“Madagascar 2”
zaterdag 14.00 uur 

“Sinterklaas en het Geheim 
van het Grote Boek” 

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 14.30 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur 
woensdag 14.00 & 20.00 uur

“Oorlogswinter”

Winnaar prijsvraag Corso en AmericA Magazine bekend
Castricum - Afgelopen week 
is de winnaar bekend gemaakt 
van de prijsvraag die Corso Bi-
oscoop uit Castricum in samen-
werking met AmericA Magazine 
vorig jaar heeft uitgeschreven. 
Iedereen die zich opgaf voor de 

Bienvenue chez les Ch’tis
Bienvenue chez les Ch’tis is 
een Franse komedie waarin een 
postbeambte een positie aan de 
Côte d’Azur probeert te rege-
len, maar voor straf wordt over-
geplaatst naar Noord-Frankrijk 
Postbeambte Philippe Abrams 
werkt in Salon-de Provence. Hij 
is getrouwd met Julie, wiens de-
pressieve buien hem het leven 
haast onmogelijk maken. Om 
zijn vrouw een plezier te doen 
probeert hij zich te laten over-
plaatsen naar de Côte d’Azur. 
Maar zijn plannetje mislukt en 
als straf wordt hij tewerkgesteld 
in Bergues, een boerendorpje in 
het noorden. Abrams staat aller-

minst te popelen om naar deze, 
in zijn ogen, verschrikkelijke re-
gio te verhuizen. Al snel blijkt dat 
het beeld dat hij van het noorden 
heeft, niet helemaal strookt met 
de werkelijkheid. 

Met maar liefst 25 miljoen Franse 
bezoekers, was Bienvenue chez 
les Ch’tis de best bezochte film 
ooit in Frankrijk. 
Regisseur Dany Boon weet zijn 
deels autobiografische ervarin-
gen effectief te vertalen voor de 
internationale markt. Dit komt 
toch vooral door het spitsvondi-
ge script en de innemende ver-
tolkingen

Sinterklaas en het geheim 
van het grote boek

Als Sinterklaas bij het examen 
voor zijn nieuwe ‘dakrijbewijs’ 
een ongeluk krijgt, moet hij naar 
het ziekenhuis. Iedereen vindt 
het heel erg, behalve de geme-
ne Dr. Brein. die wil dat Sinter-
klaas stopt met zijn werk. Ze wil 
het kasteel van Sinterklaas voor 
zichzelf en is ook van plan om 
al het geld voor sinterklaasca-

deautjes in te pikken en er met 
het Grote Boek van Sinterklaas 
vandoor te gaan. De Pieten stel-
len een onderzoek in en met be-
hulp van de kinderen proberen 
ze de problemen op te lossen. 
Het avontuur brengt ze zelfs tot 
in Curaçao. Lukt het de Pieten 
dit spannende avontuur tot een 
goed einde te brengen? 

nieuwsbrief van Americamagazi-
ne.nl en Corso Bioscoop maakte 
kans op een reis voor twee per-
sonen naar New York. Karin Fi-
lipsen uit Egmond aan den Hoef 
is de winnaar. “Ik heb nog nooit 
eerder wat gewonnen en boven-

dien  heb ik nog nooit gevlogen”, 
aldus een dolblije winnares. 

Op de foto v.l.n.r.: Robert de Lan-
ge (Corso Bioscoop), de win-
nares Karin Filipsen en Harald 
Kolkman (AmericA Magazine.nl)

Hondencrèche op Dijk en Duin
Castricum - Op Dijk en Duin is  
dinsdag een hondencrèche ge-
opend. Cliënten in dagbehan-
deling en medewerkers van Dijk 
en Duin kunnen hiervan gebruik 
maken. De honden worden door 
cliënten verzorgd onder begelei-
ding van Jacqueline van Baar-
sen, activiteitenbegeleidster en 

gediplomeerd beheerder die-
renpension. De betrokkenheid 
van cliënten is bedoeld als eer-
ste opstap van cliënten naar re-
gulier werk in de maatschappij. 
De hondencrèche is gevestigd 
in Loods Bakker, de voormalige 
fietsenwerkplaats, tegenover de 
bouwkundige dienst.  

Boerenkool met worst
Limmen - Traditioneel is er na-
tuurlijk weer in december de 
boerenkoolmiddag van carna-
valsvereniging de Uylenspieg-
hels. Deze keer wordt de eet-
middag gehouden op zondag 
14 december in De Burgerij. Tij-
dens deze middag kan heel Gor-
teldonk kennismaken met de 
nieuwe prins Tyl XIII, Bart Liefe-
rink, en zijn gevolg. De zaal gaat 
om 16.00 uur open en de mu-

ziek wordt verzorgd door Pa-
trick Bouquet. De boerenkool 
zal weer worden bereid door de 
hofkok van de Uylenspieghels, 
Gerrit Hartog. Het eten staat om 
17.15 uur op tafel. 
Tot vrijdag 12 december zijn de 
kaarten te koop bij Jack en Ger-
da Burgering, Vredeburglaan 2 
en bij Dennis en Saskia Dekker, 
’t Achtkant 15 tussen 10.00 en 
20.00 uur. 

Getuigen gezocht van 
verkoop aggregaten
Regio - De politie heeft de af-
gelopen weken enkele meldin-
gen binnengekregen over bui-
tenlands sprekende mannen die 
aan de deur aggregaten te koop 
aanbieden. Meldingen zijn on-
dermeer afkomstig uit Limmen, 
Egmond aan den Hoef, Heiloo 
en Akersloot. De mannen ope-
reren in wisselende samenstel-
ling en met verschillende auto’s. 
Ze vertellen dat ze de appara-
tuur voor een Duits, dan wel Ita-
liaans bedrijf verkopen. Het ver-

moeden bestaat dat de aggrega-
ten van een inferieure kwaliteit 
zijn, maar dit is nog niet bewe-
zen omdat er nog geen aangiftes 
zijn van mensen die daadwer-
kelijk een apparaat hebben ge-
kocht. De politie zoekt aangevers 
of getuigen die zakelijk contact 
met de mannen hebben gehad 
of een aankoop hebben gedaan 
en waarschuwt potentiële klan-
ten niet met hen in zee te gaan. 
Getuigen kunnen bellen met de 
politie: 0900-8844.

VVD is op zoek 
naar raadsleden
Castricum - De VVD Castricum, 
momenteel de grootste partij in 
de Castricumse gemeenteraad, 
is op zoek naar kandidaat-raads-

leden. Inwoners van Castricum 
met ideeën en ambitie, die niet 
bang zijn voor verantwoordelijk-
heid en die het liberale gedach-
tegoed aanhangen worden uit-
genodigd te reageren. Dat kan 
via bestuur@vvd-castricum.nl of 
0251 -658770.

Informatie over 
Het Kleurenorkest 
Limmen - Het Kleurenorkest 
is een algemeen bijzondere ba-
sisschool voor Natuurlijk Leren. 
Het Kleurenorkest is de eerste 
school in Nederland die het Na-

tuurlijk Leren vormgeeft vanuit 
de pijlers: NLP, Systemische be-
nadering en Oplossingsgericht 
Werken. Voor belangstellenden 
wordt een informatieochtend 
georganiseerd. op 10 december 
van 9.30 tot 11.00 uur. Het adres 
is Oosterzijweg 8, Limmen. 
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Turnseizoen van start
Uitgeest - Zaterdag 22 novem-
ber was de eerste vijfde divisie-
wedstrijd voor de turnsters van 
Unitas. De pupillen 1 niveau 11 
waren als eerste aan de beurt en 
Angel Kurvink was de beste van 
deze pupillengroep en wist met 
onder andere een 9.50 voor haar 
vloeroefening een eerste plaats 
te behalen. Ondanks dat Rian-
ne van Diest ziek was, turnde zij 
toch mee en behaalde met haar 
eindtotaal een medaille voor de 
vijfde plaats. Op de andere baan 
waren de meisjes van niveau ne-
gen bezig. Serena Bakker had 
wat pech met haar balk maar 
haar vloeroefening was prachtig. 
Een 9.10 kreeg zij voor deze oe-
fening en met haar totaal werd 
ze vierde. 
In de tweede wedstrijdronde lie-
ten de pupillen 2 niveau 10 zien 
dat zij bij de beste tien behoren. 
Kim Duinmayer werd tweede met 
het een na hoogste cijfer op balk 
7.80, tweemaal 8.90 en een 9.00 
op brug. Romee Postma deed 
het net zo goed: onder ande-
re een 9.30 voor de brug en een 
9.20 op vloer. Romee werd derde. 
Op de andere baan turnden de 
junioren niveau 8. Maaike Gee-
len had wat last van haar enkel 
en hierdoor misschien net even 

iets te kort om Eva van der Zon 
voor te blijven. Eva werd eerste 
met drie achten en een 8.90 voor 
haar vloeroefening. Maaike werd 
tweede met 0.15 punten verschil. 
Bij de senioren niveau 7 waren er 
geen prijzen. 
Op zondag 23 november turnde 
de 4e divisie in sporthal De Walvis 
in Beverwijk. In de tweede wed-
strijdronde was het Adaja Plinck 
die in niveau 9 liet zien dat zij de 
beste pupillen 2 turnster was, 
met onder andere een bijna per-
fecte brugoefening die gewaar-
deerd werd met een 9.70. Op de 
andere baan turnde op hetzelf-
de moment de senioren niveau 6 
dames. Het noodlot sloeg in de 
eerste serie al toe voor Evelien 
Schouten. Zij sloeg dubbel met 
haar enkel, turnde nog wel door 
maar zonder serie en moest toen 
helaas de rest van haar wedstrijd 
aan de kant doorbrengen. Fabi-
enne Raap deed het perfect, zij 
scoorde het hoogst van allemaal 
en ook op de vloer (9.30) Zij be-
haalde een gouden medaille. Eri-
ca Eeltink behaalde met allemaal 
ruime achten een derde plaats.  
Tanya Zindel volgde op een hele 
mooie vierde plaats onder meer 
met een 9.05 voor haar vloeroe-
fening.

Molenhoek wint korfbalinstuif
Uitgeest - Zaterdag heeft korf-
balvereniging Stormvogels een 
instuif georganiseerd voor de 
groepen 3 en 4 van de basis-
scholen in Uitgeest. Voorafgaand 
aan de instuif hebben trainers 
van Stormvogels op alle scholen 
een gymles gegeven. Vanuit de-
ze gymles hebben alle kinderen 
een uitnodiging gekregen voor 
de instuif. 
Zaterdag zijn twintig kinderen 
naar sporthal De Zien gekomen 
om mee te doen met de korfbal-
spelletjes. Er werd hard gewerkt, 
flink gestreden, gescoord en ge-
juicht. Maar soms ook gemist en 
gebaald. De kinderen en de be-
geleiders hebben een ontzettend 
leuke ochtend gehad. 
De eindscores lagen dicht bij el-
kaar, maar het ploegje van de 
Molenhoek was net iets beter en 
is op de eerste plaats geëindigd. 
Zij mochten de beker omhoog 
houden en mee terug naar 
school nemen. De andere kin-
deren gingen niet met lege han-

den naar huis. Zij kregen alle-
maal een diploma en de uitno-
diging om de maanden decem-
ber en januari vrijblijvend mee 
te trainen. Die uitnodiging geldt 
voor iedereen tussen de 6 en de 

12 jaar, ook voor de kinderen die 
de instuif zaterdag gemist heb-
ben. 
De jeugd van Stormvogels traint 
elke woensdag van 19.00 tot 
20.00 uur in De Zien. 

Grote winst voor FCU
Uitgeest - FC Uitgeest heeft 
zich zondag tegen Texel krachtig 
hersteld van de fikse (7-1) ne-
derlaag tegen Koedijk twee we-
ken geleden. Het team van trai-
ner Jurg Bosman won met liefst 
6-1 en dat is goed voor het zelf-
vertrouwen. Het blijft daarmee 
de koplopers in zicht houden en 
kan zelfs bij winst op zondag 7 
december tegen FC Den Helder, 
de aansluiting hervinden. Verlies 
betekent voorlopig afhaken in de 
race om het kampioenschap. 
Hoopgevend voor trainer Bos-
man was dat hij weer kon be-
schikken over de van een ham-
stringblessure herstelde Juan 
Viedma en over Maarten Tromp 
die eveneens na blessureleed 
zijn rentree maakte. Een combi-

natie van goed keeperswerk van 
Schouwstra en het missen van 
opgelegde kansen aan de kant 
van Uitgeest leidde ertoe dat bij 
rust nog steeds de hatelijke nul 
op het scorebord stond. De twee-
de helft ging FC Uitgeest verder 
waar het was gebleven, namelijk 
aanvallen. Met Yecchi Wijk voor 
Viedma, die uit voorzorg werd 
vervangen, zette FC Uitgeest op-
nieuw aan voor een krachtig of-
fensief. De beloning kwam in de 
54e minuut toen Ramon den Nijs 
even met zijn toverstafje zwaai-
de. Met een beweging die recht-
streeks uit het ‘Zwanenmeer’ af-
komstig leek te zijn, zette hij een 
verdediger voor schut door de 
bal tegen de looprichting van de 
arme Texelspeler in, over hem 

Programma  Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 4 december
20.00 uur Dartcompetitie 
Vrijdag 5 december
20.00 uur Dartcompetitie 
Zaterdag 6 december
14.00 uur Basketbalcompetitie
Zondag 7 december
10.00 uur Jeugddarten
10.00 uur Badmintoncompetitie
10.00 uur Basketbal bondstraining
13.00 uur Speedbadminton Oranje Boven
Maandag 8 december 
20.30 uur KNVB Zaalvoetbalcompetitie
Woensdag 10 december 
20.00 uur Recreatie volleybal en Badminton 

heen te wippen en daarna met 
een simpel pasje broer John de 
Nijs in staat te stellen de 1-0 te 
scoren. Het verzet van het zwak-
ke sv Texel was vanaf nu defini-
tief gebroken. 
Vier minuten later was het Ray-
mond Rijnsburger die met de 
buitenkant rechts de verdiende 
2-0 aantekende. In de 68e mi-
nuut scoorde zowaar Mark van 
Tol (3-0). In de 79e minuut kon-
den de eilandbewoners eindelijk 
iets terugdoen, hoewel ze daar 
een door arbiter Agema wel erg 
gemakkelijk (handsbal) gegeven 
strafschop voor nodig hadden. In 
het laatste “Uitgeester kwartier-
tje” lieten de mannen in groen 
en geel er geen gras over groei-
en. Tromp (fraaie lob), Jesper Ro-
denburg en Wijk zorgde voor de 
meer dan verdiende en geheel in 
de tweede helft tot stand geko-
men eindstand van 6-1.

De Taekwondoka’s van 
SportPlan in de prijzen
Uitgeest - Zondag 30 november 
deden zes Taekwondoka’s onder 
leiding van hun trainers Mar-
co van Breemen en Bram Lek-

kerkerker mee aan de clubkam-
pioenschappen van Yu-Sin in 
Hoorn. De leerlingen van Sport-
Plan hadden zich ingeschre-

ven voor het middagonderdeel: 
sparren. Maria Duinmaijer, Ci-
ro Naastepad en Miron van der 
Kolk wisten na een achterstand 
van soms wel twee punten, uit-
eindelijk toch hun partijen te 
winnen. Thorstein Runneboom 
en Ryan Both lootten een he-
le zware poule en keerden zon-
der medailles huiswaarts. Marc 
Groot (zwarte band) kwam en-
kele seconden tekort om gelijk te 
komen in zijn eerste partij, die hij 
verloor. Zijn tweede partij won 
hij met zeven voltreffers binnen 
30 seconden, met een stand van 
7-0. Hij behaalde een knappe 
tweede plaats in zijn poule: een 
zilveren medaille.
Miron, Ciro, Ryan en Thorstein 
deden voor het eerst mee. Miron 
sleepte een gouden plak in de 
wacht. Maria (groene band) won 
haar partijen van dames met een 
zwarte band en een 2e Dan en 
mocht bij de prijsuitreiking een 
gouden medaille om haar nek la-
ten hangen. Wat een prestatie! 
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Vitesse ‘22 verliest 
onfortuinlijk van SVW’27
Castricum - Na tweemaal punt-
verlies te hebben geleden tegen 
Hellas Sport en VSV, moest Vi-
tesse het deze keer opnemen in 
Heerhugowaard tegen SVW’27. 
Met het ontbreken van spits Len-
nert Beentjes en de matige vorm 
van de laatste weken, konden de 
Castricummers ook nu geen pot-
ten breken: in een harde wed-
strijd werd het 2-1 voor de gast-
heren.
De eerste helft zag een fel-
le thuisploeg, dat druk probeer-
de te zetten op de helft van de 
tegenstander. Dit openingsof-
fensief was echter vrijwel zon-
der gevaar, hoewel de vele do-
de spelsituaties vaak zorgden 
voor hachelijke situaties voor het 
Castricumse doel. Na dit slordige 
begin kroop Vitesse wat meer uit 
z’n schulp, waarbij vooral invaller 
Nick Castricum (voor de vroeg 
uitgevallen Tanno v.d. Berghe) 
gevaar stichtte met zijn snelle 
rushes aan de rechterkant. Kan-
sen werden er echter niet gecre-
eerd, terwijl aan de overkant de 
beste mogelijkheden waren voor 
de Heerhugowaarders, middels 
twee gevaarlijke kopballen.
Na de rust was er een evenwich-
tig spelbeeld met op en neer gol-

vend voetbal als gevolg. Het was 
SVW die op voorsprong kwam, 
nadat een onterechte vrije trap 
snel werd genomen en de ijve-
rige rechterflankspeler de bal 
panklaar neerlegde op het hoofd 
van spits De Bruin: 1-0.
Dit was het signaal voor Vitesse 
om alles of niets te gaan spelen 
en had bijna gelijk effect, toen 
Tom Spil op de lat kopte. Ook 
de mee naar voren gestuurde 
rechtsback Shabari Visser kreeg 
een goede kans, maar zijn inzet 
ging over het doel van doelman 
Commandeur. Toch werden de 
gasten beloond toen Robin Bak-
ker met één van zijn spaarzame 
acties de bal terugtrok naar Mike 
van Vliet, die met links de bal in 
de kruising deponeerde: 1-1. 
Met nog een paar minuten op 
de klok leek dit de eindstand te 
worden, maar domme pech viel 
Vitesse ten deel. Uitblinker Mat-
thew Altena verstapte zich rond 
het eigen strafschopgebied, 
waardoor de thuisploeg eenvou-
dig de winnende treffer kon sco-
ren. Een dubbel verlies dus voor 
de ploeg van Ron van Aanholt, 
waarbij de komende weken cru-
ciaal zijn om aansluiting te hou-
den bij de top.

Winst voor vrouwen VV Limmen
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen hebben de uitwedstrijd 
tegen Kolping Boys 2 met 0-2 
gewonnen. En die winst was vol-
komen terecht. 
Limmen speelde nog zonder de 
geblesseerde Linda en Astrid, 
maar weer met Monique en Nat-
halie. Monique begon na ruim 
tien weken blessureleed weer op 
haar vertrouwde plek onder de 
lat, Nathalie nam na acht weken 
blessureleed plaats op de reser-
vebank. Tegenstander was de 
nummer laatst van de competi-
tie Kolping Boys dames 2. Op het 
kunstgras in Oudorp moest er 
gewonnen worden om aanslui-
ting te houden met de onderkant 
van de middenmoot.
De wedstrijd begon wat rom-
melig, beide ploegen leden veel 
balverlies en het was duidelijk 
te zien dat Limmen moest wen-
nen aan het spelen op het kunst-
grasveld. Maar naarmate de eer-

ste helft vorderde was Limmen 
de bovenliggende partij. Er wer-
den meer duels gewonnen en 
er werden goede kansen ge-
creëerd. Vooral Tamara passeer-
de op rechts meerdere malen 
haar tegenstandster en op links 
schoot Nikki na een mooie actie 
maar net voorlangs. 
Het was Marije die na onge-
veer 20 minuten spelen de wel-
verdiende voorsprong binnen-
schoot. Via een vrije trap vanaf 
de rand van het strafschopge-
bied liet zij de keepster kansloos. 
Hierna bleef Limmen de betere 
ploeg, vooral verdedigend werd 
er zeer goed gespeeld. Suus, 
Yvonne en Liedewij gaven nau-
welijks kansen weg. 
De tweede helft werd direct 
weer goed begonnen, de da-
mes van Kolping Boys werden 
onder druk gezet en zij hadden 
zeer veel moeite om hier onder-
uit te komen. Het was Yvonne die 

de voorsprong voor Limmen ver-
dubbelde. Zij schoot de bal via 
een afstandsschot tegen de tou-
wen. En bekroonde hiermee haar 
prima spel met een mooie tref-
fer. Hierna werd de wedstrijd ge-
controleerd uitgespeeld. Er wa-
ren nog wel enkele kansen voor 
onder andere Tamara, maar de-
ze werden niet benut. Zo bleef 
de 0-2 als eindstand op het bord 
staan. Opnieuw een goede wed-
strijd van Limmen dat deze keer 
wel beloond werd met drie pun-
ten. Zondag speelt Limmen thuis 
tegen NVC uit Naarden. Een voor 
Limmen totaal onbekende te-
genstander. Ook zij staan in de 
middenmoot, dus er zal gewoon 
gewonnen moeten worden. Als 
men het goede spel van de laat-
ste weken vasthoudt, moet dat 
kunnen. Toeschouwers worden  
uitgenodigd om te komen kijken. 
De wedstrijd begint om 14.00 uur 
op de Dampegheest.

Meervogels stelt teleur
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels is tegen hekkenslui-
ter Volendam met 4-2 onderuit 
gegaan. Het team wist geen mo-
ment de indruk te wekken te ge-
loven in een overwinning.
Vooral het eerste half uur was 
dramatisch en deze trend lijkt 
zich tegenwoordig bij elke wed-
strijd wel af te tekenen. De tegen-
standers moeten eerst scoren en 

dan pas wordt Meervogels wak-
ker en gaat dan goed voetballen. 
Ook de tactische wissel, een ver-
dediger voor een aanvaller haal-
de aanvankelijk niets uit. Toch 
begon Meervogels iets beter te 
combineren. Het laatste kwartier 
leek het weer ergens op en werd 
er, ten onrechte, geen penalty 
gegeven anders was de aanslui-
ting daar geweest. Terwijl de Vo-

lendammers in de kantine naar 
de afslachting van hun profclub 
zaten te kijken begon Meervo-
gels de tweede helft net zo slap 
als de eerste met als gevolg 3-0.
Het weer, het veld en het spel 
werden al slechter waarbij zelfs 
het M-side bestuur (trouwe fans 
van de Akersloters) voortijdig 
het voetbalcomplex verliet en zo 
de tweede treffer van Mick Kes-
sens miste. Meervogels kan zon-
dag tegen SVA sportief revanche 
nemen.

Meervogels wacht 
een zware klus
Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels komt na twee weken 
rust weer in actie. De ploeg moet 

het 6 december in de hoofdstad 
opnemen tegen koploper ABN/
Amro. 
Deze tegenstander scoort zeer 
makkelijk, en is vooral thuis zeer 
sterk. Meervogels wist in tien 
duels twintig keer minder te sco-

ren dan de Mokummers (20 te-
gen 40). 
Maar Meervogels hoeft niet 
kansloos te zijn als de ploeg 
vanaf de eerste minuut scherp 
genoeg is. Het duel begint om 
14.30 uur.

Inschrijving 
voor bosloop
Castricum - Voor de komende 
bosloop van AVC op 7 december 

kan men zich nog voorinschrij-
ven via de website op www.av-
castricum.nl. 
Op het programma staat traditie-
getrouw de halve marathon. En 
nog meer. 

zondag 7 december 14.00 uur:

Limmen - Blokkers
balsponsor: schiLderBedrijf peter dekker & zn. 

pupillen v.d. week:  chieL winter (LiMMen d3)

Alkmaarsche IJsclub strijdt voor Waagbokaal
Castricum - Zaterdag 22 no-
vember was het zover. Verschil-
lende clubs vanuit heel Neder-
land streden om de Waagbokaal 
die vorig jaar in Alkmaar bleef.
Ondanks een goede prestatie 

van de leden van de AIJC, afde-
ling kunstrijden, waarvan twee 
podiumplaatsen is het aantal 
punten dat behaald moest wor-
den om de Waagbokaal in Alk-
maar te houden niet gelukt. De 

Castricumse Nova Scheelings 
(7) behaalde een uitstekende 
vijfde plaats. 
Het was een grote verrassing 
voor de leden dat Jim Bakkum 
de prijsuitreiking deed. 

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - forESTErS

ZONDAG 7 December
AANVANG 14.00 UUr

PUPIL VAN DE WEEK: TIm AAIj

Geen krant ontvangen: 
bel 0251-674433
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Shoeby Fashion feestelijk 
van start in Castricum
Castricum - De feestkleding die zij dragen komt uit eigen winkel. Tru-
dy, Sil, Suzanne, Carola, Miranda en Sandjai poseren voor de versier-
de toegang van Shoeby Fashion die woensdag de deur opende. Robin, 
Deborah en Jolanda staan niet op de foto. Met de opening van Shoe-
by Fashion op de Torenstraat heeft Castricum er een eigentijdse mode-
winkel bij voor mannen, vrouwen en kinderen. De collectie bestaat uit 
vrijetijdskleding en trendy items. En Jilly & Mitch biedt stoere en hippe 
kindermode voor eigenwijze meisjes en jongens. 

Op 12 en 13 december 

Sfeervolle kerstmarkt Burgerij 
Limmen - Vrijdag 12 en za-
terdag 13 december wordt 
een gezellige kerstmarkt ge-
houden in De Burgerij, Dus-
seldorperweg 103 in Lim-
men. Vrijdag begint de markt 
om 13.00 uur en duurt  dan 
tot 21.00 uur, Zaterdag is de 
kerstmarkt vanaf 10.00 uur 
geopend tot een uur of vijf. 

De Burgerij is voor deze gelegen-
heid aangekleed in kerstsfeer en 
er zal doorlopend een zingen-
de kerstman aanwezig zijn om 
iedereen te vermaken. Voor de 
kinderen staat er een grabbel-
ton, zodat ieder kind een leuke 
attentie krijgt.
Troel voor Kids en Pineapples 
zorgen voor diverse modeshows 
op de catwalk. Hun kleding is 
natuurlijk ook te koop in hun  
kraam. Confusion Wines ver-
koopt diverse wijnen, Drogisterij 
Aker heeft mooie aanbiedingen 
en er is iemand aanwezig voor 
een huidanalyse. 
Anastasia zorgt voor leuke spul-
len op het gebied van home-de-
coration en Bloembinderij Suus 
verkoopt op het buitenterrein 
kerstbomen tegen messcherpe 
prijzen. Kerstbomen kunnen gra-
tis worden thuisbezorgd. Binnen 
verkopen zij kerststukken, zijden 
bloemen, kerstdecoratie en nog 
veel meer.
Bakkerij Bakker heeft een keur 
aan heerlijke producten uitge-

stald en De Burgerij zorgt voor 
de dranken en spijzen. Om in de 
winterse sferen te blijven verko-

pen zij erwtensoep en glühwein, 
broodjes beenham en nog veel 
meer.

Kerstgeschenk van Moeder Natuur 

‘De mannen zijn er weer!’
Castricum - De mannen? Wel-
ke mannen? De Nordmannen uit 
Denemarken zijn weer gearri-
veerd. Afgelopen zaterdag zijn de 
allermooiste kerstbomen uit De-
nemarken bij Bobs bomen gear-
riveerd. Deze zijn van de zomer 
zorgvuldig geselecteerd door 
Bob en zijn team. Alleen bomen 
met het keurmerk ‘Original Nord-
man’ zijn naar Castricum getrans-
porteerd. De bomen zijn prachtig 
vol, de dikke naalden zijn zacht 
en donkergroen van kleur en de-
ze kerstbomen vallen niet uit.

“Eigenlijk kun je de Nordmann 
bomen wel een kerstgeschenk 
van Moeder Natuur noemen”,  
zegt Bob lachend. “De mees-
te mensen geven de voorkeur 
aan een echte geurende boom in 
de huiskamer in plaats van een 
kunstboom. En het bezwaar te-
gen uitvallende naalden behoort 
tot het verleden met de komst 
van de Nordman bomen op de 
Nederlandse markt. We starten 
met de verkoop op vrijdag 5 de-
cember. De bomen zijn verkrijg-
baar in verschillende maten. He-
le grote bomen voor bijvoorbeeld 
kantines of bedrijven en een aan-

tal verschillende maten voor in 
de huiskamer. We hebben zelfs 
ook nog hele kleine babyman-
netjes voor op de kinderslaap-
kamer. Elke boom wordt afge-
zaagd en op maat gemaakt voor 
de kerstbomenstandaard en voor 

alle bomen geldt dat het pracht-
exemplaren zijn. Bobs bomen is 
iedere dag open vanaf 5 decem-
ber 10.00 uur, ook op zondag 7 
en 14 december. 
De verkoop vindt plaats vanaf de 
Verlegde Overtoom 11 in Castri-

Knusse High Tea bij 
Bakkums Breekgoed 
Bakkum - Vorige week zondag 
organiseerde Bakkums Breek-
goed, de cadeauwinkel en slijte-
rij in Bakkum, haar eerste High 
Tea. De sneeuw zorgde voor 
een feeëriek decor. Een groep 
van twaalf vriendinnen werd om 
half drie ontvangen met thee en 
een plak ontbijtkoek met room-
boter. Gastvrouw Saskia de Wit 
had vervolgens een echte dorps-
wandeling door Bakkum voor de 
groep geregeld. Daarna werd de 
groep warm onthaald met een 
groot aantal oudhollandse  lek-
kernijen die door William Borst 

vakkundig voorbereid waren; 
zelfgebakken wafels, jan-in-de-
zak, griesmeelpudding met bes-
sensaus en broeder. Ook het ad-
vocaatje met slagroom ontbrak 
niet. Voor Bakkums Breekgoed 
was dit de eerste High Tea die 
zij organiseerde. Belangstellen-
den kunnen bij Saskia de Wit in-
formeren naar de mogelijkhe-
den via tel.: 06-57584766 of  in-
fo@bakkumsbreekgoed.nl. Het 
adres is Van Oldenbarneveldt-
weg 22. De winkel is geopend 
van woensdag tot en met zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. 



pagina 14 3 december 2008

Dorpsstraat blijvend onveilig
Ongeveer 20 jaar geleden werd de Vereniging Castricum Veilig (VCV) 
actief. Het was een reactie op de herinrichting van de Dorpsstraat. Die 
straat bleek flink onveiliger geworden voor fietsers, door versmalling van 
de rijbaan. In deze 20 jaar is er niets gebeurd om de onveiligheid in 
de Dorpsstraat te verminderen. Wel zijn allerlei pogingen gedaan om 
het autoverkeer uit de straat te weren, maar zonder echt succes. Ook 
heeft de Gemeente Castricum veel gedaan aan het verbeteren van de 
verkeersveiligheid in andere straten. Daarover heeft VCV de laatste jaren 
weinig meer te klagen. Een goede ontwikkeling dus, die het gemeen-
tebestuur siert. 
Met de Dorpsstraat blijft het zeuren. Een vermindering van het autover-
keer is daar niet te verwachten. Dat is nu eenmaal het gevolg van het 
grote woongebied van Noord-End tot aan Albertshoeve. Voor dat gebied 
is en blijft de Dorpsstraat de kortste en snelste ontsluitingsroute richting 
Heemskerk/Beverwijk. Net als 20 jaar geleden is ook nu het verbeteren 
van het winkelklimaat de belangrijkste reden om weer tot een herinrich-
ting over te gaan. Verbetering van de veiligheid voor fietsers is geen doel. 
Dat zal het ook niet worden. Sterker nog: voor fietsers zal de Dorpsstraat 
nog minder veilig worden. 
Nu al kan iedere verkeersdeelnemer zien hoe het straks gaat worden. 
In het noordelijkste stukje is die situatie al gemaakt. Dat stukje is geen 
pretje. Niet voor de bewoners, die lawaai ondervinden van de autoban-
den die over het klinkerstuk in het midden van de weg rijden. En niet 
voor de fietsers. Zij worden – nog meer dan nu al het geval is – als stop 
gebruikt voor het autoverkeer. Blijkbaar voelt dat heel onprettig, want ze 
rijden nu al over de stoep naast de weg. Met zijn allen gaan wij weer veel 
geld uitgeven aan de volgende mislukking in de Dorpsstraat. Jammer 
voor fietser en bewoners. Over een paar jaar na de komende herinrich-
ting zullen er stemmen opgaan om de klinkers in het midden van de weg 
te vervangen door asfalt. En langs de stoepen komen dan borden met de 
tekst “Voor voetgangers; niet voor fietsers!”. Vreemd dat dit plan populair 
is. Een veilige straat voor fietsers zal de Dorpsstraat waarschijnlijk nooit 
meer worden. En of het winkelklimaat daar verbetert…….?
Fons Lute, voorzitter Vereniging Castricum Veilig.

Vrienden Bakkerij gaan door
Castricum - Zondag verzamel-
de de Vrienden van de Bakkerij 
zich voor Strawberry Queen, de 
loods van Fatels op de Puikman. 
Daar maakten ze een groepsfoto 
om te laten zien dat De Bakkerij 
nog springlevend is met veel vrij-
willigers en mensen die het cul-

tureel podium nog steeds steu-
nen. 
Er is nu zelfs weer hoop in zicht 
voor De Bakkerij; een mogelijk 
nieuw pand aan de Dorpstraat in 
Castricum in samenwerking met 
Café Me Tante. De jongeren ho-
pen de bouw van dit pand eind 

2009 te kunnen beginnen. Maar 
in de tussentijd wil De Bakke-
rij gebruikmaken van de oude 
loods als tijdelijke locatie. 
De jongeren zouden er tot ju-
ni 2009 gebruik van kunnen ma-
ken. 
Foto: Jorinde Reijnierse. 

Werken in de zorg? 
Aquilae heeft dé baan

Filmopname De Storm in 
volle gang in Breehorn
Bakkum – Paviljoen Breehorn 
op het terrein van Dijk en Duin 
vormde zondag het decor voor 
opnames van de nieuwe Ne-
derlandse speelfilm De Storm. 
In kleding uit begin jaren ’50 
en haar gekapt in het mode-
beeld van toen, wachtten de ve-
le figuranten geduldig op de din-
gen die stonden te gebeuren. In 

Breehorn was een hotel nage-
bouwd waar evacués van de wa-
tersnoodramp werden opgevan-
gen. 
Compleet met modder en nat-
te haren. De Storm gaat over 
de overstroming die Zeeland in 
1953 teisterde en over een vrouw 
die op zoek gaat naar haar kind. 
(Foto: Giel de Reus). 

Het modebeeld van de jaren ’50 en die van 2008 samen. De figuranten 
moeten aan allerlei eisen voldoen voordat zij mee kunnen spelen in de 
film. Gekleurd haar, tatoeages en piercing zijn bijvoorbeeld uit den bo-
ze. Net zoals lang haar bij mannen en kort haar bij vrouwen. 

Regio - Aquilae is in 2002 op-
gericht uit onvrede over de be-
perkte keuzemogelijkheden die 
gehandicapten hebben op het 
gebeid van wonen, werken, trai-
ning, vrijetijdsbesteding en be-
geleiding. Aquilae heeft bijvoor-
beeld het project Aquilae-Ni-
do. Dat is een proef met bege-
leid wonen en een training met 
logeeractiviteiten. Aquilae orga-
niseert tevens vakantieweken, 
logeerweekenden, uitstapjes 
en er wordt elke week gerepe-
teerd voor de tweejaarlijkse op-

voering van een musical (musi-
calgroep Ludamus). Op de nieu-
we locatie aan de Peperstraat in 
Beverwijk worden de activiteiten 
van de dagbesteding uitgebreid 
met een lunchroom waar de cli-
enten zelfgebakken lekkernijen 
aan gasten zullen serveren. 
Kortom, zij bieden een creatieve 
en inspirerende werkplek voor 
iedereen die graag wil werken 
binnen de zorgverlening. Lees 
meer in de advertentie op de pa-
gina KennemerJob elders in de-
ze krant.  

Vaarbewijs halen in de 
winter, varen in de zomer
Regio - Een vaarbewijs in de 
winter? Juist in de winter is het 
wijs om te leren voor je vaarbe-
wijs. Als gestart wordt in janua-
ri, is het examen in februari. En 
wie voldoende scoort heeft in 
maart het vaarbewijs aan boord. 
Als dan in het voorjaar de boot 
te water wordt gelaten, is men 
klaar voor de zomer. De deelne-
mers aan de cursus weten dan 

hoe zij moeten uitwijken en hoe 
zij naar het weer moeten kijken. 
Manoeuvreren gebeurt dan vaar-
dig en men gedraagt zich  vooral 
zeewaardig. In vijf lessen bekwa-
men de cursisten zich en daarna 
doen zij snel examen. De cursus 
kost 140 euro en wordt gegeven 
in Alkmaar en Haarlem. Aanmel-
den kan op www.toplicht.nl of 
bel 0251-239832.

Kerstsfeer in 
de Slotkapel
Egmond - Helemaal in de 
kerststemming komen in de 
sfeervolle Slotkapel van Eg-
mond aan den Hoef met zijn 
gebrandschilderde ramen, 
17e eeuwse details en unie-
ke sfeer. 

Vrijdagmiddag 12 december en 
zaterdagmiddag 13 december 
worden er vanuit het Descar-
teshuis tegenover de Slotkapel 
kant-en-klare kerststukken ver-
kocht van 13.00 tot 16.00. Op za-
terdag 13 en zondag 14 decem-
ber kan men van 14.00 tot 17.00 
in de sfeervolle Slotkapel terecht 
voor onder andere de aankoop 
van zelfgemaakte marmelade’s. 
jam’s, en zelfs christmaspud-
ding. Maar ook stoofperen, com-
pote’s en diverse sappen zijn ge-
maakt. Natuurlijk mag alles ge-
proefd worden. Ook kan men 
deze beide middagen zelf een 
kerstdecoratie maken. Zaterdag-
avond is er een speciale kerst-
proeverij in de Slotkapel. Van 
19.00 tot 22.00 worden de aan-
wezigen verrast met ideeën en 
voorbeelden voor het kerstont-
bijt, de kerstbrunch en het kerst-
diner. Alle gangen passeren de 
revue onder het genot van een 
glas wijn. Voor de kerstproeve-
rij en het maken van de kerst-
decoratie is reserveren gewenst. 
De kosten voor de kerstproeverij 
zijn 10,- euro en voor het maken 
van het tafelkerststuk wordt  25,- 
euro gevraagd. Alle opbrengsten 
van dit speciale weekend zijn ten 
behoeve van de Slotkapel. 

Reserveren voor de kerstproe-
verij en het maken van het tafel-
kerststuk kan bij Karin Bruins, na 
19.00 uur op tel. 072-5066560. Of 
via slotkapel@live.nl. Alle overi-
ge activiteiten zijn vrij toeganke-
lijk en daar hoeft men niet voor 
te reserveren.

Dubbelexpositie bij Silhouet
Heiloo - Silhouet binnenhuis-
architectuur houdt vanwege het 
25-jarig bestaan van het bedrijf 
in de toonzalen aan de Kenne-
merstraatweg 99-103 een dub-
belexpositie met werk van twee 
professionele kunstenaars: Ditta 
Engel en Irma van de Zand. 
Ditta Engels maakt beelden. Fi-
guratief werk. Vooral van men-
sen en dieren. In allerlei forma-
ten. Ze heeft een atelier en een 

beeldentuin aan de Westerweg 
in Heiloo. 

Irma van de Zande schildert en 
geeft les. Haar kunst is zeer veel-
zijdig. Naakten, danseressen, 
jazzmuzikanten. Het zijn terug-
kerende thema’s in haar kleur-
rijke schilderijen. Ook portretten 
maakt ze graag. 
De expositie duurt tot 8 janua-
ri 2009. 
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In het zonnetje bij FC Uitgeest 
Uitgeest - In de Algemene 
Ledenvergadering van vrijdag 
21 november werden enke-
le medewerkers van FC Uit-
geest in het zonnetje gezet. 
Deze vrijwilligers zetten zich 
al gedurende een lange pe-
riode in voor de vereniging 
en dank zij deze vrijwilligers 
kunnen de actieve voetbal-
lers wekelijks weer een lek-
ker potje voetbal spelen. De-
ze vrijwilligers met een lange 
staat van dienst waren Wim 
Beentjes, Ruud Berkhout, Ge-
rard Nijman en Ton Pleijster.

Wim Beentjes
Wim is al 38 jaar actief voor de 
vereniging. Hij heeft echter nooit 
gevoetbald, maar werd door zijn 
voetballende broers meegeno-
men naar het voetbal waar hij 
betrokken werd bij de bomen-
plantactie. Wim verrichtte werk-
zaamheden in het clubhuis en 

later bij de supportersvereniging. 
Hierin organiseert hij tweemaal 
per maand de klaverjasdrives in 
het clubhuis.

Ruud Berkhout
Ruud is al 30 jaar actief als jeugd-
leider. Daarnaast is hij vanaf de 
fusie ook de coördinator van de 
B junioren en tijdelijk  waarne-
mend coördinator van de A ju-
nioren. Daarnaast was hij in het 
verleden zeer actief als voorzitter 
van het zaalvoetbal in Uitgeest 
en het jaarlijkse kerstzaalvoet-
bal toernooi op tweede kerstdag, 
waarvan de organisatie in han-
den was van Ruud en zijn vriend 
Ben de Vries.

Gerard Nijman
Ook Gerard is al 30 jaar een be-
trokken vrijwilliger. Bij de ver-
schillende nieuwbouw en ver-
bouwingen was Gerard altijd 
weer behulpzaam voor schil-

derwerkzaamheden. Daarnaast 
is hij begeleider van een lager 
jeugdelftal en hij is op de zondag 
actief als verenigingsscheids-
rechter.  
 
Ton Pleijster
Ton is momenteel nog werkzaam 
als coördinator van de club-
bladbezorging en werkzaam in 
het clubhuis als clubhuisme-
dewerker. Hij is inmiddels al 44 
jaar werkzaam voor de vereni-
ging. Ton had zich op zijn 18e 
jaar aangemeld als jeugdleider 
bij Theo Smit. Naast jeugdleider 
is hij hoofdleider (coördinator), 
jeugdbestuurslid, medewerkend 
lid van de supportersverenging, 
coördinator clubbladbezorging, 
toernooicommissielid, clubhuis-
medewerker en medewerker bij 
verschillende verbouwingen ge-
weest en vrijwilliger bij het In-
ternationale Cor Groenewegen 
Toernooi. 

Twee keer zilver voor Sjoelschijf Regio - Op 29 november werd 
de N.K. teams sjoelen gespeeld in 
Voorthuizen. Drie teams van De 
Sjoelschijf Kennemerland had-
den zich hiervoor na twee selec-
tiewedstrijden geplaatst. Op dat 
moment stonden De Sjoelschijf 1 
en 2 op de eerste plaats van Ne-
derland over de gehele selectie-
wedstrijden. Het Sjoelschijfteam 
3 stond op de tweede plaats en 
deze plaats moesten ze zien te 
behouden op de N.K. Na de eer-
ste tien bakken stond het eer-
ste team op de tweede plaats en 
het tweede en derde team bei-
den vierde. Het derde team za-
gen brons aan hun neus voor-
bij gaan. In klasse twee, behaal-
de het team van De Sjoelschijf 
1 met een score van 132.68 ge-
middeld een zilveren medaille en  
teambeker. Team twee deed het-
zelfde dus ook zilver voor hen.

Het Sjoelschijfteam 2 met v.l.n.r.: Chris van Kalmthout Robert, Anneke 
de Groot en Ruud van Kalmthout.

Trotse coach met zijn team 8D1.

Fantastisch weekend voor MHCU
Uitgeest - De meisjes 8D1 van 
MHCU hadden een uitwedstrijd 
tegen AthenA. Uitgeest ging di-
rect goed van start, Na 20 minu-
ten werd de druk op het doel van 
AthenA zo hoog dat een doel-
punt niet kon uitblijven: 0-1 voor 
Uitgeest wat tevens de ruststand 
was. Uiteindelijk werd het 0-2 
voor Uitgeest wat na een prima 
wedstrijd de eindstand was.
Uitgeest MD1 speelde uit te-
gen Purmerend. Door een blik-
semstart kwam Uitgeest al in de 
eerste minuut op een 1-0 voor-
sprong. Bij rust leidde Uitgeest 
verdiend met 2-1 Geheel ver-
diend won Uitgeest de wedstrijd 
met 5-1.
Meisjes D2 traden na twee over-
winningen en een gelijkspel vol 
goede moed thuis aan tegen 
Myra uit Amstelveen. Ze gingen 
goed van start en na vier schoten 
net naast het doel wist Uitgeest 
in de 35e minuut toch te scoren 
1-0. Na de rust volgden nog en-
kele kansen maar Myra wist de 

stand tot 1-1 terug te brengen. 
Toen begrepen de meiden dat 
ze er nog niet waren en gingen 
weer voor de aanval. Vijf minu-
ten later wist Uitgeest nogmaals 
het doel te vinden 2-1. Na de 
wedstrijd werd alvast een klein 
feestje gevierd want de meiden 
staan op dit moment op de eer-
ste plaats in de poule.

Jongens D1 ondervonden zater-
dag het nadeel van een groeien-
de club. Zij moesten bij gebrek 
aan veldcapaciteit hun thuis-
wedstrijd uit spelen bij Kraaien. 
Het was een leuke spannende 
wedstrijd waarbij de ploegen el-
kaar tot ver in de tweede helft in 
evenwicht hielden. Pas in de slot-
fase wist Uitgeest door de verde-
diging van Kraaien heen te bre-
ken en te scoren: 1-0. De laatste 
minuten bleven spannend omdat 
Uitgeest tot twee maal toe een 
strafcorner tegen kreeg die ech-
ter beide door Kraaien niet wer-
den benut. 

Winst en verlies voor Oranjeboven
Uitgeest - Het eerste team van 
badmintonvereniging Oranjebo-
ven heeft met 6-2 gewonnen van 
Martinus uit Amstelveen. De 1e 
heren enkel werd door Remon 
Hart in een driesetter gewon-
nen met 21-17 en 18-21. De der-
de set verliep voor Remon min-
der soepel maar toch werd de-
ze set gewonnen met 24-22. De 
2e heren enkel werd gewonnen 
door Marcel v. d. Pas ook wel ge-
noemd Boem Boem Marcel. De 
standen: 17-21,21-12 en 21-14. 
De partij van de dag was de dub-
belpartij van Dick en Remon. Er 
werd gewonnen in een zeer tac-
tisch spel en in twee sets was de 
buit binnen: 21-14 en 21-15.
Het eerste dames enkelspel 
werd eenvoudig door Cindy ge-
wonnen met 21-05 en 21-04. De 
damesdubbel van Cindy en Ilo-
na werd  in een twee setter ge-
wonnen. De eerste mixpartij van 
Marcel en Cindy werd snel be-
slist in 21-16 en 21-12. De laat-
ste mixpartij van Remon en Ilo-
na werd ook nog in twee sets 

gewonnen. Eindstand 6-2 voor 
Oranjeboven!
Het seniorenmixteam speelt  
zondagochtend 10.00 uur tegen 
Heiloo. Badmintonvereniging 
Vennewater komt richting Sport-
hal de Zien. Het jongensjeugd-
team vindt eindelijk zijn ritme. 
Er werd weliswaar met 5-3 ver-
loren van badmintonvereniging 
Zijderveld uit Amstelveen, maar 
er werd gevochten voor elk punt. 
De speler van de dag was Lars 
v. d. Graft. Een herendubbel met 
Pepijn en met Arjan werd ge-
wonnen, maar ook zijn enkelpar-
tij werd winnend afgesloten. Pe-
pijn speelde nog een heel goede 
enkel partij maar kreeg last van 
zijn pols en in een driesetter ging 
deze game naar Zijderveld. Ook 
de jeugd speelt zondagochtend 
een thuiswedstrijd om 10.00 uur 
aansluitend omstreeks 13.00 uur 
het ouderkindtoernooi en 14.00 
uur een demonstratie van het 
eerste team. Zij spelen met ver-
enshuttles en om 14.15 uur is de 
eerste clinic Speedbadminton.
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Piet Putter, vader van vijftien kinderen
Reünie rondom 100e verjaardag
van oprichter van de Putterclan

Akersloot - “Rembrandt en an-
dere beroemdheden worden na 
jaren nog geëerd en herdacht. 
Maar mijn vader was ook een 
geweldige man.” Dat vindt Henk 
Putter, het dertiende kind van 
vader Piet Putter. “Hij is eenen-
veertig jaar geleden op 59-ja-
rige leeftijd overleden en zou 8 
december honderd jaar zijn ge-
worden. Ik vond het een feest 
waard.” Maar liefst veertien kin-
deren, één dochter is overleden, 
37 kleinkinderen met aanhang 
en 57 achterkleinkinderen zullen 
met elkaar zondag feest vieren in 
Hotel Akersloot.
Wij hebben een gesprek met 
Clara Putter, de vrouw van de 
oudste zoon Jan Putter en Henk 
Putter, de initiatiefnemer van 

het grootse gebeuren, waarbij 
155 familieleden betrokken zijn. 
Henk: “Mijn moeder Nel Vrouwe 
was achttien jaar toen zij op 14 
mei 1930 met mijn vader trouw-
de. Mijn vader was toen 21 jaar. 
Mijn moeder was expres in ver-
wachting geraakt, omdat zij het 
thuis niet zo leuk had en graag 
het huis uit wilde. De kinderen 
kwamen snel achter elkaar. Mijn 
ouders waren katholiek en erg 
gelovig. Ieder jaar kwam de pas-
toor op bezoek. Die kreeg dan 
altijd een sigaar en een borrel-
tje. Maar steevast zei hij: ‘U weet 
het, gaat heen en vermenigvul-
dig u. Komt er gauw weer een 
kleintje?’ Mijn moeders buik was 
net een landkaart. Ze had ver-
schillende operaties ondergaan, 

Het gezin Putter. Boven van links naar rechts: Riet, Nel, Tiny en Jan; 
tweede rij: Aat, Wil, Piet en Cor; onderste rij: Greet, Hans, moeder Nel; 
Truud, Henk, vader Piet Putter, Ted, Peter en Wim. 

kreeg een kindje, dat na acht 
maanden aan de griep overleed 
en had nog een paar miskramen. 
Zij baarde onder meer een kind-
je van twaalf pond en haar laat-
ste twee kinderen, een tweeling 
woog acht pond. Later toen zij 
wat ouder werd, was zij eigenlijk 
weer mooi slank. Ik vond dat ik 
een knappe moeder had. Ze is 70 
jaar geworden.”
 
Hard werkende vader
Piet Putter was een hard wer-
kende man, die goed voor zijn 
gezin zorgde. Eerst was hij los-
se arbeider, zoals men dat toen 
noemde. Hij hielp op de tuinen, 
hielp bij het hooien en werkte als 
arbeider bij het lossen van schel-
pen uit de boten. Akersloot had 
destijds nog drie kalkovens. Toen 
hij ongeveer dertig jaar oud was 
ging hij bij de Hoogovens wer-
ken en wel bij de Walserij West, 
welke later aan China is ver-
kocht. Hij leidde destijds onder 
meer HTS’ers op voor wat betreft 
de kwaliteit van het staal. Op zijn 
40ste kreeg hij helaas reuma 
en kon het werk niet meer aan. 
Toen belandde hij op het labora-
torium van de Walserij West. Zo 
moesten onder meer de poriën 
van het staal, de constructie en-
zovoort worden onderzocht. Piet 
werkte er tot zijn 59ste toen er 
maag/darmkanker bij hem werd 
geconstateerd. Henk: “Mijn va-
der zat nooit stil. Hij werkte bij de 
Hoogovens in ploegendienst. Als 
hij bijvoorbeeld ochtenddienst 
had gehad, dan deed hij thuis 
eerst zijn nette kloffie uit, deed 
vervolgens een oude broek en 

een oud shirt aan, deed er een 
touw omheen, deed een oud jas-
je aan, een alpino op zijn hoofd 
en ging aan het werk. Wij had-
den een volkstuin en voor een 
groot gezin was er natuurlijk al-
tijd veel groente nodig. Dan had-
den wij een paar honderd konij-
nen, die allemaal moesten wor-
den verzorgd. De derde Pink-
sterdag ging mijn vader altijd 
naar de veemarkt in Purmerend, 
waar hij altijd twee bokjes kocht. 
Eén aten wij op met Kerst, de an-
der met Pasen.” Ze waren thuis 
met acht jongens en zeven meis-
jes en moesten allemaal meehel-
pen. Als de ouderen van school 
kwamen, moesten zij eerst een 
emmer met aardappels schillen.” 
Henk: “Honger hebben wij nooit 
gehad. Wij aten altijd in etap-
pes. Sommigen aten warm tus-
sen de middag en dan aten an-
deren in de keuken brood. An-
deren aten dan weer ’s avonds 
warm en dan aten anderen weer 
in de keuken.”
 
Goed geregeld gezinsleven
Henk: “Ik kan me niet herinneren 
dat mijn ouders ooit ruzie had-
den. En een grote mond opzet-
ten, dat liet je wel. Eén van de 
meisjes werd altijd thuis gehou-
den voor de huishouding. Kon 
die een goede baan krijgen, dan 
deed weer een andere dochter 
het.” Als de kinderen uit school 
kwamen, moesten zij hun kleren 
uit doen. Ze deden dan een over-
all en laarzen aan. In het week-
end werden de kleren gewassen 
en zondags kregen zij hun zon-
dagse kleren aan. Als de kinder-
bijslag er was, werden er nieuwe 
kleren gekocht voor diegenen, 
die aan de beurt waren. Henk: 
“Met Pasen kregen wij een kor-
te broek aan en eind oktober 
was het weer tijd voor een lan-
ge broek. In Akersloot hielpen de 
mensen elkaar destijds allemaal. 
Gaf mijn vader aan mensen wat 

groente, dan kreeg hij daar bij-
voorbeeld kleren voor terug.” 
Voetbal heeft altijd een grote rol 
gespeeld in het gezin Putter. Ge-
lovig als zij waren, moesten de 
kinderen eerst naar de kerk, dan 
kregen zij zakgeld en mochten zij 
naar het voetbalveld van ‘Meer-
vogels 31’. Piet Putter is vanaf de 
oprichting in 1931 bij ‘Meervo-
gels’ betrokken geweest, eerst 
als voetballer, later deed hij aller-
lei klusjes en zat hij eveneens in 
de elftalcommissie. Ook de jon-
gens voetbalden allemaal.
 
Het sterven
Heel bijzonder is het als Henk 
en Clara vertellen over de laatste 
periode uit het leven van hun va-
der en schoonvader. “De dokter 
schreef met een rode pen en dat 
is niet goed”, zo kwam hij thuis. 
Binnen een jaar was hij er niet 
meer. Hij had zich overgegeven 
en had het geaccepteerd. Tegen 
zijn vrouw, die wel eens zat te 
huilen in de keuken, zei hij: “Nel, 
doe je haar eens knap, ik wil een 
knappe weduwe achterlaten.” 
Iedereen in het dorp Akersloot 
kwam afscheid van hem nemen, 
ging er met angst en beven heen 
en kwam er lachend weer van-
daan. Hij regelde zijn eigen be-
grafenis en gaf vlak voor zijn 
sterven alle kleinkinderen geld 
voor een ijsje. Clara: “Mijn man 
Jan nam als oudste zoon veer-
tien dagen vakantie op om bij 
zijn vader te waken. Alle kinde-
ren waakten om de beurt.” Zon-
dag a.s. zou deze bijzondere va-
der en opa 100 jaar zijn gewor-
den. Maar liefst 155 familieleden 
komen in het Hotel Akersloot bij-
een om dit heuglijke feit te vie-
ren: een toch wel heel bijzonder 
gegeven. Life and cooking (je 
kunt eten en drinken wat je maar 
wilt) is het concept. Voorts zijn 
er nog diverse uiteraard niet te 
vermelden verrassingen te ver-
wachten. (Marga Wiersma)

Cadeau voor (groot)ouders
Castricum - In de december-
maand is het altijd weer na-
denken wat de (groot)ouders te 
geven. Een veel gehoorde uit-
spraak is: “Wij hebben alles al en 
wat hebben wij nu nog nodig”. 
De Stichting Welzijn Castricum 
heeft een breed aanbod voor se-
nioren. Al eens aan een kennis-
makingscursus met de computer 
gedacht? Of wat te denken van 
een simpele mobiele telefoon in-
clusief beltegoed en cursus? Of 
een half jaar lang een speciale 
seniorencomputer inclusief be-

geleiding aan huis uitproberen 
en daarna de mogelijkheid tot 
koop? Kaartjes voor de Zondag-
middagsociëteit in Geesterhage? 
Tegoed voor een aantal keren 
meedoen aan sportactiviteiten 
voor senioren of badmintonnen.  
Tussen de middag warm eten bij 
de Open Eettafel in Sans Souci. 
Cursussen/workshops voor se-
nioren zoals Geheugentraining, 
Opruimen en organiseren, Schil-
deren voor oma met kleinkind en 
Oosterse bewegingsvormen.
Kortom, de Stichting Welzijn 

Sinterklaas en Zwarte Pieten 
op bezoek in Geesterduin
Castricum-  Op koopzondag was ook Sinterklaas met een aantal 
Zwarte Pieten weer in het winkelcentrum. Sinterklaas wil graag alle 
kinderen bedanken die een prachtige tekening of zelfs een wortel voor 
het paard afgaven. 
Dat ook de Zwarte Pieten zich wisten te vermaken was duidelijk vol-
gens bijgaande foto.

Castricum heeft verschillende 
mogelijkheden. Wie een van bo-
venstaande cadeaumogelijkhe-
den wil schenken aan zijn/haar 
ouder(s), opa/oma, betaalt voor-
af en krijgt een waardebon om te 
geven en de ontvangers spreken 
zelf af wanneer het hen het bes-
te uitkomt. 
Er is een overzichtslijst van de 
mogelijkheden met bijbehoren-
de prijzen te zien op de websi-
te www.welzijncastricum.nl of bij 
de balie van de Stichting Wel-
zijn Castricum, Geesterduinweg 
5 (ontmoetingscentrum Gees-
terhage) in Castricum. Telefoon-
nummer 0251 – 65 65 62.

‘Is dat uw moeder?’

Theatervoorstelling over 
dementie in het Alzheimercafé
Castricum - Op dinsdagavond 
9 december is er een bijzon-
der Alzheimercafé, waarin the-
atermaker Marijke Kots een to-
neelstuk opvoert over dementie. 

In het stuk ‘is dat uw moeder? ’ 
speelt Marijke Kots drie rollen: 
een dementerende moeder, haar 
dochter en een vrouw die ver-
geetachtig wordt. Zij zitten in de 

wachtkamer van een huisarts…
Kom kijken naar deze theater-
voorstelling in het Alzheimercafé 
in Castricum in Serviceflat ‘Sans 
Souci’. Sans Souci 113. De voor-
stelling is van 19.30 tot 21.00 uur. 
De toegang is gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.
Voor meer informatie is de Werk-
groep Alzheimercafé overdag 
bereikbaar onder telefoonnum-
mer 06-33 63 18 72.



pagina 22 3 december 2008

Feestdagen in 
Mill House
Uitgeest - ‘Sinterklaas, the Af-
terparty’, zoals Mill House de dis-
co zelf noemt, vindt plaats op 6 
december voor jongeren van 11 
tot en met 16 jaar. Van 19.30 tot 
22.30 uur zijn de deuren geopend 
voor iedereen die zin heeft om 
zich voor de laatste keer misse-
lijk te eten aan pepernoten, met 
zoetsappige liedjes mee te brul-
len en natuurlijk een cadeautje 
in ontvangst te nemen. 
De toegang is gratis. Woensdag-
middag 17 december is er van 
15.00 tot 16.30 uur een work-
shop kerstkaarten maken. Wie 
mee wil doen belt of mailt naar 
jongerenwerker Danielle van de 
Brug. Het kost 2,00 euro. Op vrij-
dagavond 19 december kan ie-
dereen vanaf 11 jaar vanaf 20.00 
uur gratis een kerstfilm op groot 
scherm zien. 

Dinsdagmiddag 23 decem-
ber, is er van 15.00 tot 17.30 uur 
een speciale kerstinloop. Toe-
gang gratis. Mill House is te vin-
den aan de Molenwerf 6. Dani-
elle van de Brug is te breiken via  
06-13421719 of jongerenwerk@
jonguitgeest.nl.

X-Dance in Uitgeest 
Uitgeest - Vrijdag 26 decem-
ber, tweede kerstdag, is het 
weer tijd voor de legendari-
sche kerstparty genaamd X-
Dance in Bobs en Club Pla-
net. 

In Bobs zullen onder andere Va-
to Gonzalez, Tony Cha Cha en 
Bart B More er een onvergetelijk 
feest van maken tot in de vroege 
ochtend. In Club Planet staan dj 
Benny Rodrigues, Tony Cha Cha 

Newyears Dance bij 
Bobs en club Planet
Uitgeest - Bobs en Club Planet 
zijn met oud & nieuw geopend 
voor iedereen die het nieuwe 
jaar feestend wil beginnen. En bij 
Bobs pakken ze dit jaar ook weer 
flink uit. In Bobs maken dj Dyna, 
dj Kicken, The Partysquad en dj 
Toine van deze jaarwisseling een 
onvergetelijke nacht. In Club Pla-
net staan dj Jean, Randy Santino, 
Lucky Charmes en mc Tjo Kwan 

garant voor een spectaculair oud 
& nieuw. 

Kaarten voor Newyears Dance 
kosten 20,00 euro in de voorver-
koop en zijn dagelijks van 10.00 
tot 22.00 uur verkrijgbaar bij de 
receptie van Bob’s Party Palace 
en bij Primera winkels. Ook kan 
men online kaarten bestellen via 
bobs.nl.

Twee kerstworkshops bij 
Stichting de Nieuwe Kuil
Uitgeest - Op woensdag 17 de-
cember is er een workshop alter-
natieve kerstboom maken in De 
Nieuwe Kuil. Deze vindt plaats 
van 19.30 tot 22.00 uur en staat 
onder leiding van Margret de 
Reus. De kosten bedragen 27,50 
euro. Op vrijdag 19 december 

van 19.30 tot 22.00 uur is er een 
workshop kerststuk maken. De 
deelnamekosten bedragen van 
deze workshop bedragen ook 
27,50 euro. Opgave bij Margret 
de Reus, tel. 0251-314177. Voor 
meer informatie kijk op www.
freewebs.com/bloemsierkunst.

Voorlichting Dijk en Duin

Doe maar gewoon...
Regio - ‘Doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg’. Wat bete-
kent het om psychische proble-
men te hebben? Over dit onder-
werp wordt een lezing gegeven 
Tijdens deze voorlichting krijgt 
men informatie over hoe het le-
ven van iemand met psychische 
problemen eruit kan zien en wat 
de gevolgen zijn voor hem of 
haar in de samenleving. De voor-

lichting wordt gegeven door ie-
mand die uit eigen ervaring weet 
wat het betekent om psychische 
problemen te hebben. 
De lezing vindt plaats op don-
derdag 29 januari in de Openba-
re Bibliotheek Uitgeest van 13.30 
tot 15.00 uur.
Voor meer informatie: Veronica 
Michaud, preventiewerker GGZ 
Dijk en Duin, 0251 - 276400. 

Sint bij BigDik
Uitgeest - Vrijdag 5 decem-
ber  is het thema van BigDik ‘Wie 
zoet is krijgt lekkers’ 

De sint zal een speciaal optre-
den verzorgen. Dj’s E1 en Amber 
in Bobs. De deuren gaan open 
om 22.00 uur BigDik is  voor jon-
geren vanaf 14 jaar en ouder ID 
verplicht 
Voor alle informatie en kaarten  
surf naar www.bigdik.nl of kijk 
op hyves www.bigdik.hyves.nl 

Outcast in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 6 december 
treedt de lokale band Outcast op 
in Live Café de Balken. Outcast   
is een spetterende coverband uit 
Alkmaar en Beverwijk. Zij spe-
len voornamelijk top 100 materi-
aal en schromen zeker niet om 
het beste uit de top 100 van deze 

lijst te spelen zoals Deep Purple, 
Gun’n Roses, Queen. Maar de 
muziekkeuze beperkt zich niet 
tot oude klassiekers, er wordt 
ook recenter werk gespeeld zo-
als Robbie Williams, The Rasmus 
maar ook Nederlandstallig en 
hier en daar een ballad.  

en mc Tjo Kwan klaar tot diep in 
de nacht. 

Kaarten voor X-Dance kosten 
15,00 euro in de voorverkoop en 
zijn dagelijks van 10.00 tot 22.00 
uur verkrijgbaar bij de receptie 
van Bob’s Party Palace en bij Pri-
mera winkels. Ook kan men onli-
ne kaarten bestellen via bobs.nl.
De minimum leeftijd voor Bobs 
is zestien en Club Planet acht-
tien jaar.
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tussen sinterklaas en kerst…
De goede Sint heeft nog niet z’n hielen gelicht, of de Kerstman 
staat alweer paraat met héél veel lekkernijen…

proefstolletje
van woensdag tot woensdag per stuk € 2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:

pakje roomboter kerstkransjes
heerlijk bij koffie en thee ! nu van  5,25 voor € 4, 50 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

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

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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** www.bakkerijputter.nl **
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Neem vrijblijvend een kijkje 
Originele kerstcadeaus te 
koop bij ‘Ook Voor Jou’
Beverwijk - De stichting ‘Ook 
Voor Jou’ verzorgt dagbesteding 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking en niet aangebo-
ren hersenletsel die willen wer-
ken, maar dit qua druk en snel-
heid niet aankunnen. Dit gebeurt 
in het pand aan de Diezestraat 
18 in Beverwijk. In dit pand is te-
vens de cadeaushop van ‘Ook 
voor Jou’ gevestigd. Hier worden 
de producten die de deelnemers 
op de dagbesteding maken ver-
kocht. In het assortiment zit on-
der andere badschuim, letter-
zeepjes, kaarten, badzout, dou-
chegel, mozaïekstukken, geur-
zakjes, opgemaakte gaasbak-
ken, schilderijen, et cetera. Ook 
kan men er een eigen cadeau-
pakket laten samenstellen. Leuk 
om te geven maar zeker ook leuk 
om te krijgen. Tevens worden er 
seizoensgebonden producten 
verkocht zoals kransen met vo-
gelvoer en nu natuurlijk kerst-
stukjes.
Ook is er de mogelijkheid om op 
bestelling cake en taart te laten 
bakken voor een feest of verjaar-
dag. De winkel is op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
geopend van 10.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur. In het 
weekend is de winkel gesloten. 
Iedereen kan vrijblijvend bin-
nenlopen en naar de mogelijk-

heden vragen. Op de dagbeste-
ding wordt naast het werk voor 
de winkel ook arbeidsmatig werk 
gedaan voor derden. Zo is er een 
postwijk waarbij post gesorteerd 
en gelopen moet worden, inpak-
werk voor een speelgoedfabri-
kant, in elkaar zetten van cur-
susboeken, op bestelling maken 
van zeepproducten en nog veel 
meer. ‘Ook voor Jou’ is altijd op 
zoek naar diverse werkzaamhe-
den die door de bezoekers van 
de dagbesteding kunnen worden 
gedaan, zoals inpakwerk, verzor-
gen van mailings of ander werk 
dat geen spoed heeft en aansluit 
bij de doelgroep. 
Stichting ‘Ook voor Jou’ biedt 
ook buitenschoolse opvang en 
individuele thuisbegeleiding voor 
kinderen met een beperking, bij-
voorbeeld kinderen vanuit het 
speciaal onderwijs, Aangezien 
hier veel vraag naar is is de stich-
ting doorlopend op zoek naar 
geschikte (oproep)medewerkers 
om aan deze vragen te kunnen 
blijven voldoen.Geïnteresseer-
den kunnen een brief met cv 
mailen naar: mvanderploeg@
ookvoorjou.com .
Voor meer informatie over dit en 
alle andere activiteiten kan een 
kijkje genomen worden op de 
website: www.ookvoorjou.com of 
bel naar nummer 0251-208238. 

Mariz internationaal geslaagd!
Castricum - Afgelopen week-
end heeft Mariska Tauber van 
mariz.nu, aansluitend aan het 
WK Showdance in Riesa (DL), 
met goed gevolg het examen 
voor internationaal IDO jurylid 
afgelegd. IDO is de grootste In-
ternationale organisatie op het 
gebied van dans. Mariz heeft 
examen gedaan voor de discipli-
nes die vallen onder zowel Hip-
Hop/Pop als Performing Arts.
Nationaal was Mariz al een ge-
diplomeerd jurylid en ook in het 
buitenland werd ze al eerder ge-
vraagd om te jureren. Met het 
behalen van dit diploma zal zij 
ook op grote wedstrijden als een 
WK mogen jureren. 
Mariz geeft al jaren Showdance 
HipHop/Streetdance en Break-
dance in de zalen van Danscen-
trum Luut Griffioen in Castricum. 

De leeftijd van de leerlingen va-
rieert van 7 jaar tot boven de 50. 
Op dit moment is iedereen nog 
druk aan het trainen voor de 
voorstelling van 7 december. 
Met medewerking van wel drie 
showgroepen en een professio-
nele zangeres pakken de leerlin-
gen van Mariz.nu weer goed uit.
Meteen de week daarop worden 
weer nieuwe choreo’s gemaakt 
voor de volgende voorstelling. 
Inschrijven voor dit nieuwe blok 
is nog mogelijk. 
Bijna maandelijks bezoeken Ma-
riz en een aantal van haar leer-
lingen conventies om op de 
hoogte te blijven van alle nieuw-
tjes op dans- en sportgebied en 
om zo iedere les weer up-to-
date te zijn. Voor informatie mai-
len of bellen naar: www.mariz.nu 
of 06-53192461. 

Lies Vink vanuit Nepal
Als eten geen dagelijkse bezigheid is
Castricum - “Nepal, Kathman-
du, 6 uur in de ochtend. De och-
tendzon kiert nog maar net door 
de mooie rode gordijnen of alle-
maal voetstappen klinken door 
de gangen, Marinka-home ont-
waakt.” Lies Vink zet zich al ja-
ren in voor de straatkinderen in 
Kathmandu. “Vrolijk springen ze 
onder de ijskoude douche om 
even later in een grote warme 
handdoek lekker te staan bibbe-
ren. Dan schieten ze vlug in de 
kleren en verdwijnen in het stu-
dielokaal om huiswerk te maken, 
allemaal, ook de kleintjes die 
nog niet eens naar school gaan 
zijn van de partij. Zij krabbelen 

wat op een blaadje. Om half acht 
is het eten door onze kok bereid 
en wordt er heerlijk daal-bath 
gegeten. Je kunt een speld ho-
ren vallen want eten was tot voor 
kort echt geen dagelijkse be-
zigheid. Ze moesten altijd maar 
aan hun kostje zien te komen, 
meestal bedelend. Nu hoeft dat 
niet meer en het is geweldig om 
te zien hoe ze van hun eten ge-
nieten. De zes jongens waar ik 
mee gestart ben in maart gaan 
naar school en doen het daar 
verrassend goed. Je ziet de kin-
deren opbloeien, uit het keiharde 
straatleven, nu in een omgeving 
met lieve mensen die voor hen 

zorgen!” Dankzij steun uit Castri-
cum en omgeving is dit mogelijk 
geworden. 
“Het Marinka-home is geopend 
onder het blijde oog van een 
aantal Castricumse vrienden 
die hun vakantie in Nepal hiel-
den. Het was een vrolijke boel 
en dat proberen we zo te hou-
den. Mijn tijd zit er hier bijna 
op, maar ik weet dat ik de kin-
deren in goede handen achter-
laat.” Wie de straatkinderen van 
Kathmandu wil steunen kan een 
gift overmaken op rekeningnum-
mer :801275490. t.n.v. Straatkin-
deren Kathmandu. (Foto: Mar-
greet Harmse). 

Zoë is Gretl in Sound of Music

Castricum - Zoë Rijk, acht jaar 
oud, en leerling van Visser ‘t 
Hooftschool, speelt sinds 19 sep-
tember de rol van Gretl in The 
Sound of Music. 
Zoë heeft in het voorjaar audities 
gedaan voor deze rol. Meer dan 
2.000 kinderen hadden zich aan-
gemeld. Slechts 54 kinderen zijn 
uitgekozen om de kinderen Von 
Trapp te spelen. Van mei tot sep-
tember is er veel gerepeteerd. 

Afgelopen zaterdagavond was 
Zoë met haar groepje ook te 
zien in de marathonuitzending 
van Paul de Leeuw. Zoë danst al 
vanaf haar vierde jaar bij Dos en 
heeft sinds september zangles 
bij Miranda Zuurbier. The Sound 
of Music gaat over de levenslus-
tige Maria Rainer van het Non-
nbergklooster, die door moeder-
overste naar het huis van kapi-
tein Von Trapp wordt gestuurd 
om gouvernante te worden van 
zijn zeven kinderen. Gretl is de 
jongste van de zeven kinderen 
Von Trapp. Zoë heeft de musi-
cal nu twaalf keer gespeeld en 
speelt deze in ieder geval nog tot 
april 2009. Het is een open eind 
musical. De musical is te zien in 
theater De Efteling.

Quenya: de 
taal der elfen
Castricum - Vanaf woensdag 14 
januari begint een cursus Quen-
ya: de elfentaal uit de boeken 
van Tolkien. In zes avonden kun 

je de elfse letters en de taal le-
ren kennen. Ook zal er aandacht 
worden besteed aan de achter-
grond van de taal. De cursus 
wordt gegeven door de 18-jarige 
Micha van den Enk uit Heems-
kerk. Meer informatie op www.
plusactiviteiten.nl. 

Aanrijding met 
letsel 88-jarige
Castricum - Zondagmiddag om-
streeks 17.15 uur raakte een 88-
jarige man uit Castricum gewond 
bij een aanrijding op de kruising 
van de Torenstraat en de Kor-
te Cieweg. De man liep langs de 
Torenstraat en stak de kruising 
met de Korte Cieweg over. Juist 
op dat moment kwam een 29-ja-
rige man uit Castricum over de 
Torenstraat aangereden in een 
personenauto. Hij sloeg links-
af en zag de overstekende man 
te laat. De 88-jarige man liep di-
verse schaafwonden en kneuzin-
gen op en werd voor behande-
ling overgebracht naar het Rode 
Kruis ziekenhuis in Beverwijk.

Kinderkerstworkshop
Castricum - Ook voor kinderen 
is er een echte kerstworkshop bij 
Mem’s atelier in Castricum. Ze 
maken een kerstboom met mos 
bekleed en versierd met balle-
tjes en kralen. Woensdagmiddag 
10 december om 14.00 uur op de 
Loet 294 in Castricum. Informa-
tie: 0251-670775. Opgeven voor 
9 december.  

Winnaar bekend
Castricum - Het Castricum-
se Sint Nicolaascomité heeft de 
prijs getrokken van de Opa’s en 
Oma’s club. Winnaar is de familie 
Boorsma, Weberstraat 6 in Cas-
tricum.
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Vissers door weer en wind
Bakkum - Een ruige ochtend 
aan het strand weerhield de ech-
te vissers er niet van om drie uur 
lang de vissen achter de schub-
ben te zitten. Bij de jeugd scoor-
den weer Axel Bremer, Pavel 
Mutti en Michael Ooms maar nu 
in een andere volgorde. 

Bij de senioren sloeg Jan Vonk 
toe met 1,75 meter en verstevig-

de hiermee zijn koppositie in het 
klassement. Marcel Gons miste 
op 1 centimeter na de hele meter 
en werd tweede, de derde plaats 
werd bezet door een lachende 
Paul Hollenberg die met 89 cen-
timeter het debacle van de voor-
gaande wedstrijd goedmaakte. 
De volgende wedstrijd is op 14 
december, aanvang 9.00 uur. Be-
langstellenden zijn welkom.

Tweede plek voor 
Oeza bij het Cor 
Augustijn Memorial
Castricum - Afgelopen zon-
dag vond in zwembad de Wa-
terakkers te Heemskerk de Cor 
Augustijn Memorial wedstrijd 
plaats. Er waren medailles per 
afstand te winnen en voor de 
club een beker. 

De Castricumse Serena Stel (‘98) 
kwam uit bij de meisjes minio-
ren 5/junioren 1 en zwom de 100 
rug. 
Serena won deze afstand in 
1.26.00. Op de 100 vrij won Se-
rena (die tevens haar tiende ver-
jaardag vierde) haar tweede 
gouden medaille in 1.12.94. Op 
de foto staat Serena met de be-
ker die Oezo won.

Afzwemmers november bij 
zwembad De Witte Brug
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’ te Castricum. 
Deze maand zijn 55 kandidaten 
geslaagd.
Woensdagmiddag 6 november 
was het hele bad ter beschikking 
van vier snorkelaars en hebben 
zij hun onderwatertechniek goed 
aan hun fans kunnen laten zien. 
Voor Snorkelen 1 hebben: Clau-
dia van Domburg, Rosa Koop-
man en Sabine Laan hun pres-
taties laten zien en de vervolg-
eisen voor Snorkelen 2 werden 
goed afgelegd door Denise van 
Domburg. 
Op 12 november is er door 33 
kandidaten voor het eerste 
zwemdiploma afgezwommen en 
hebben: Joris van Alphen, Ce-
cil Bas, Lucas Beentjes, Sen-
na van den Berg, Ilse Berkhout, 
Demi Bleeker, Lex Bleeker, Bri-
an Bloedjes, Charlotte Brandjes, 
Loïs Burgmeyer, Denise Bijls-
ma, Sophie van den Elzen, Luuk 
Faber, Jens Glerum, Tibbe van 
Hagen, Roos Heneweer, Jus-
tus Heijne, Merel Hoedjes, Per-
ry Hollenberg, Bas Kiebert, Pelle 
Liefting, Leonard van der Linden, 
Sharvani Raghosing, Gwen Ra-
noepawiro, Mila Reimert, Roe-

mer Remigim, Zoë Res, Dan-
te Schmit, Eva Schipper, Jeffrey 
Vriend, Owen de Waal, Julian 
de Winter en Vivian Witting met 
goed gevolg alle eisen voor het 
A-diploma afgelegd. 
Op 19 november was de groep 
afzwemmers ook zo groot en 
hebben 32 kandidaten voor het 
B-diploma afgezwommen. De 
geslaagde kandidaten zijn: Jel-
mer Bleeker, Lex Broertjes, Mar-
tijn van Bruinessen, Tim Bruy-
nis, Jamahl Cairo, Isis van Dru-
enen, Aniek van Dijk, Ids Fop-
ma, Samantha Frinking, Sander 
Groot, Bobby-Fay de Haan, Flo-
ris Heerkens, Max de Heus, Jac-
co de Jong, Dani Jonker, Dion-
ne Laan, David Mooy, Sem Ol-
gers, Govert Paap, Kjell Pepping, 
Madelief Poel, Tamar de Römph, 
Demi Scheerman, Famke Schut, 
Mirali Seley, Beau Spaan, Maar-
ten Straatsma, Charlotte Taats, 
Ines Trujillo, Lotte de Waal, Stijn 
Wieringa en Floor Wuring.
Op 26 november is er door zes 
kandidaten afgezwommen voor 
het C-diploma. Reina Borst, Vi-
go Miedema, Jillian Mulder, 
Evy Pepping, Lars Thodé en Jo-
ran Zandbergen hadden het he-
le bad voor zich en alle aandacht 
was voor hun goede zwempres-
taties.

ADO ’20
Opnieuw treft ADO in de competitie 
een tegenstander in een thuiswed-
strijd. Het had de derde in successie 
moeten zijn, maar zoals bekend ging 
de eerste van die reeks, een inhaal-
wedstrijd tegen VVSB, al niet door. De 
tweede was Omniworld, Türkiyem had 
de derde in de reeks  moeten worden. 
Dat deze wedstrijd überhaupt op pro-
gramma staat mag een meevaller he-
ten, gelet op allerlei randzaken waar-
mee de Amsterdamse multiculturele 
club dit seizoen te kampen heeft. 

Er hangt nog steeds een waas van ge-
heimzinnigheid over het voortbestaan 
van de vereniging. Maar goed. Dat zijn 
randzaken, het gaat hier om het spor-
tieve aspect, het voetbal. Türkiyem-
spor heeft deze competitie duidelijk 
moeite de status op te houden die het 
de afgelopen jaren heeft opgebouwd. 
Die van een praktisch onverslaanba-
re club, de drievoudig kampioen van 
hoofdklasse A. Na negen wedstrijden 
staat de club tiende op de ranglijst. 
Drie zeges en een gelijkspel zorgden 

voor het totaal van 10 punten dat Tür-
kiyemspor vergaarde. Deze werden 
alle in thuiswedstrijden verzameld. Hil-
versum, Haaglandia en Argon keerden 
zonder punten terug van Spieringhorn. 
Omniworld nam één punt mee. Alleen 
Hollandia pakte er met een nipte 0-1 
de zege. Maar in uitwedstrijden heeft 
de meervoudig kampioen nog niet één 
punt weten te pakken. AFC, Westlan-
dia, Elinkwijk en DWV hielden elk de 
punten in huis. Het moet een vreemde 
gewaarwording zijn voor een club die 
in de glorierijke jaren, van 2002 tot 
2006 per seizoen maximaal zes wed-
strijden verloor. Maar goed, we zitten 
pas op ongeveer eenderde van de 
competitie. ADO heeft thuis nog nooit 
kunnen winnen van deze opponent. 
Vijf gelijke spelen en twee nederlagen 
waren het resultaat van de duels die 
ADO tot dusver op de Vlotter uitvocht. 
Opnieuw staat ADO voor een uitda-
ging van de eerste thuisoverwinning, 
maar nu niet van deze competitie, 
maar tegen Türkiyemspor, een club die 
zijn glans lijkt kwijt te zijn geraakt. 

Türkiyemspor – valt er 
nog enig peil op te trekken?

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

tUrkiyemspOr

zondag 7 december
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499
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Kampioen Castricum 1 
wint ook laatste wedstrijd
Castricum - Tafeltennisvereni-
ging Castricum was in de vorige 
wedstrijd al kampioen geworden 
en tegenstander Haarlem kon 
degradatie niet meer ontlopen. 
Wat overbleef in de laatste wed-
strijd van deze najaarscompetitie 
was het spelen voor persoonlij-
ke eer en glorie. Dat mondde uit 
in een opzienbarende overwin-
ning voor een van de spelers van 
Haarlem.
Castricumspeler Victor Tchernov 
was gebrand op een goed re-
sultaat, na het verlies van al zijn 
partijen vorige week in de kampi-
oenswedstrijd. Slechts één game 
moest hij stevig aan de bak om 
de eerste partij naar zich toe te 
trekken en dat lukte wonderwel. 
In deze wedstrijd wist Tchernov 

al zijn partijen in drie games win-
nend af te sluiten.
Tim Visser had voor het eerst een 
moeilijke avond, wat te zien was 
in de spectaculaire tweestrijd 
met Haarlemspeler Paul Oomen. 
Beiden speelden een aanvallend 
open spel met snelle slagenwis-
selingen. Een partij waar het pu-
bliek van heeft genoten. Uitein-
delijk moest Visser in vier games 
zijn meerdere erkennen in Oo-
men, die daarmee de Castricum-
speler van zijn ongeslagen sta-
tus afhielp. In zijn andere twee 
partijen liet Visser zich slechts 
een game afpakken.
Paul Walbeek heeft zijn goede 
spel van de vorige week een pri-
ma vervolg gegeven door al zijn 
partijen in drie games te win-

Afscheid van duizendpoot
Castricum - Hans Boot heeft 
afscheid genomen van FC Cas-
tricum. Na meer dan een halve 
eeuw - eerst CSV en vanaf 2002 
FC Castricum - bij de club be-
trokken te zijn geweest, vond 
Hans Boot (op de foto links) het 
moment gekomen om zijn diver-
se functies neer te leggen. Be-
scheiden als hij is, gebeurde dit 

en petit comité en met de stille 
trom. 
Toch wilde voorzitter Martin Vaal-
burg deze veelzijdige clubman 
niet zomaar laten vertrekken. 
“Als dank voor de perfecte sa-
menwerking en voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan, is het voor 
mij een voorrecht om je namens 
de club deze cadeaus aan te bie-

den.” In 1958 meldde Hans Boot 
zich aan als lid van het toenma-
lige CSV. Hij bleek een begena-
digd voetballer en speelde zelfs 
in het eerste. Daarna manifes-
teerde hij zich ook als vrijwilli-
ger, onder andere als jeugdlei-
der van het elftal van zijn zoon 
en als voorzitter van de jeugd-
commissie.  
Na de fusie werd Hans Boot lid 
van de kunstgrasveldcommissie 
en van de pr-commissie. Des-
kundig, accuraat, kritisch en toe-
gewijd bleek hij voor beide com-
missies een niet te vervangen 
steunpilaar. Vanaf de oprichting 
in 2003 zette hij zijn schouders 
onder de Vrienden van FC Cas-
tricum. 
Hans Boot: “Ik mis de zondag 
toch meer dan ik had gedacht 
en dat is wellicht de reden dat 
de chemie is uitgewerkt. Voor 
mij was de aanleg van het kunst-
grasveld het hoogtepunt en dat 
geldt ook voor de festiviteiten 
en het maken van de feestkrant, 
wat ik met heel veel plezier heb 
gedaan. Ook daarom denk ik dat 
dit een mooi moment is om na 
een halve eeuw afscheid te ne-
men. De jongeren zijn nu aan de 
beurt.“ 

Sea Devils bindt ook US aan zegekar
Castricum - Op een spiegel-
vloer, oude baskets en een krap 
veld moesten de spelers uit Cas-
tricum slag leveren met US uit 
Amsterdam in de oude Wibau-
thal. Goede rebounds, snelle out-
lets en passing zorgden dat er na 
drie minuten 0-10 op het scores-
heet stond voordat de Amster-
dammers hun eerste punt kon-
den maken.
Twee 3-punters in dit kwart van 
de Castricummers zorgden voor 
een uitbouw van de voorsprong 
tot uiteindelijk 9-23. Met name 
Jeroen Hoffmann en Bob Hol-
landers waren op schot. Begin 
tweede kwart begon de fouten-

last de Sea Devils parten te spe-
len. Hierdoor kon US langzaam 
dichterbij komen. Het werd dan 
ook door de Amsterdammers 
gewonnen en met een russtand 
van 30-41 voorsprong ging Cas-
tricum de kleedkamers in. 
Het derde kwart werd er door 
Sea Devils full press gespeeld en 
dat wierp duidelijk haar vruchten 
af. Fabian Strijder, Thijs Engels, 
Tim Damstra en Bob Hollanders 
zorgden voor een uitbouw van 
de voorsprong tot 46-65. Maar 
opnieuw zorgden fouten, die nie-
mand zag behalve de scheidsen, 
voor vraagtekens aan beide kan-
ten. Hollanders kon na vier mi-

nuten al gaan zitten en  ok Ro-
bert Jan Derwig, Engels en Strij-
der kwamen in serieuze fouten-
last. Tevens zorgde een pijnlijke 
enkel dat Esteban Metselaar ook 
niet verder kon spelen aan Cas-
tricumse kant. 
Na 5 minuten in het vierde kwart 
was de bank van Sea Devils ge-
vuld met drie spelers met vijf fou-
ten en een blessure, dus de vijf 
overige spelers moesten het uit-
spelen. De Castricummers had-
den het moeilijk maar de over-
gebleven spelers Damstra, Die-
derik den Hollander, Hoffman, 
Damstra en Derwig klaarden de 
klus. Eindstand 64 – 77.

Witte winterwereld bij FCC
Castricum - Afgelopen zondagmorgen werd er bij FC Castricum ge-
voetbald in een witte winterwereld. Ondanks de kou en een wit berijpt 
voetbalveld, gingen de wedstrijden van de WK mini’s van FC Castricum 
gewoon door. Lange trainingsbroeken onder het witte sportbroekje, 
handschoenen en zelfs hier en daar een muts waren nodig om de jon-
ge voetballertjes warm te houden. Maar vooral het vuur en de span-
ning van de wedstrijd zorgden ervoor dat ze warm bleven.

nen. Vermeldenswaardig hierbij 
was dat Haarlemmer Frank Lan-
sen na het verlies van de derde 
game van tafelhelft wisselde om 
voor de volgende game klaar te 
staan. Hij was ervan overtuigd 
dat de derde game nog gespeeld 
moest worden, vermoedelijk om-
dat de tweede game zeer kort 
duurde (11-2).
Tchernov en Walbeek wisten, zij 
het met enige moeite, met slim 
aanvallend spinspel het dubbel 
te winnen, waardoor de eind-
stand 9-1 werd. Nu promo-
tie naar de tweede klasse een 
feit is, zal Castricum in de voor-
jaarscompetitie die februari vol-
gend jaar start, zich gaan rich-
ten op handhaving in die twee-
de klasse.

Geen grote verschuivingen in 
de top bij biljartvereniging WIK
Castricum - Na een slopend 
duel van 39 beurten werd de 
partij tussen Gert Lute en Peter 
Vos met een gelijkspel afgerond. 
Peter wist in de nabeurt met zijn 
laatste carambole het gelijke spel 
af te dwingen. Niet meer dan bil-
lijk, want het resultaat van zeven 
punten voor ieder was niet best. 
Het beste resultaat over twee 
partijen haalde Kees Baars bin-
nen. Tegen Siem Bakkum, zeven 
punten, scoorde Kees met 3.96 
twaalf punten, en tegen Wim van 
Duin, acht punten, werd het met 
3.66 elf punten. Een alleszins po-
sitief resultaat.
Ook Peter Groenendal speelde 
een dubbele partij. Tegen Jörgen 
Bolten, negen punten, was hij 
zeer succesvol. Met zijn gemid-
delde van 3.36 kwamen er der-
tien punten in het laatje, geluk-
kig maar, want tegen Ferry van 

Gennip, negen punten, had Peter 
al zijn kruit verstoten en strand-
de hier op zes punten.
Jan Martens bracht het er knap 
af tegen Wim Baltus. Hij bleef 
Wim goed de baas met een re-
sultaat van 4.20 en twaalf pun-
ten. Voor Wim ging het licht te 
vroeg uit. Zijn enige troost was 
in de eindfase de serie van 36.
Cees Burgmeijer deed tegen Piet 
van Leur een duit in het zak-
je van twaalf punten voor zijn 
gemiddelde van precies 3.00. 
Cees handhaaft zich op de vier-
de plaats, met slechts een punt 
achterstand op Piet die naar de 
tweede plaats opschoof. Dit ten 
kostte van Peter Ent die tegen 
Hein Kitsz er allebei een matige 
vertoning van maakte. Jan Plug 
was tenslotte de enige nog die 
met tien punten huiswaarts kon 
keren. 

Danspaar Philipoom-van 
Londen wederom finalisten 
Castricum - Afgelopen zon-
dag stond voor het Castricumse 
danspaar Maurice Philipoom en 
Marieke van Londen de Dutch 
Open Challenge Trophy, onder 
leiding van Cor v.d. Stroet, op het 
programma. Aan de start van de 
amateur A-Klasse Ballroom, de 
op één na hoogste dansklasse 
van Nederland van de N.A.D.B., 
was het een drukte van belang. 
Maurice en Marieke dansten een 
hele sterke voorronde en halve 
finale. Zij bereikten de finale en 
behaalden daar de derde plaats, 
zodat zij het brons mee naar huis 
konden nemen. Voor de trainers 
van de Castricumse dansschool 
Griffioen een succes op dit grote 
internationale toernooi.

De eerstvolgende wedstrijd die 
Maurice en Marieke weer zul-
len dansen is die op 13 en 14 de-
cember, de Christmass Challen-

ge Trophy, georganiseerd door 
danscentrum Dirk Koning uit 
Stadskanaal. Ook hier zullen de 
Castricumse dansers weer hun 
beste beentje voor zetten.
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Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

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

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

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

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

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

Inhaaldag huisvuil Nieuwjaarsdag
Donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) wordt er in De Koog geen 
huisvuil (restafval) opgehaald. Dit wordt ingehaald op vrijdag 
2 januari.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
C. Bijman,72 jaar
J. Romeyn, 88 jaar

Brandweer viert jubilea
De Uitgeester brandweer heeft afge-
lopen zaterdag tijdens de jaarlijkse 
feestavond een aantal vrijwilligers 
in het zonnetje gezet als dank en er-
kentelijkheid voor vele jaren trouwe 
dienst. Paul Ruiter (werkzaam bij de 
buitendienst van de gemeente Uit-
geest) kreeg een oorkonde voor 12,5 
jaar bewezen diensten. Theo Schel-
vis kreeg een oorkonde voor 25 jaar 

vrijwilligerschap bij de brandweer 
(waarvan 13 jaar bij de Beverwijkse 
brandweer). Voor Koos Fijnheer en 
Ton Kruyshaar was er eveneens een 
oorkonde als dank voor een kwart 
eeuw brandweer.
Op de feestavond werd bovendien 
afscheid genomen van Joop Ree, in 
verband met het bereiken van de 
zestigjarige leeftijd.

Extraatje voor lage inkomens
Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum 
kunnen dit jaar extra financiële ondersteuning krijgen van hun 
gemeente. Voor dit extraatje is vijftig miljoen euro beschikbaar. 
Bijna één miljoen huishoudens in Nederland heeft een inkomen 
tot 120% van het minimum. Dat betekent dat er per huishouden 
vijftig euro beschikbaar is.

De gemeente Uitgeest gaat huishou-
dens met een minimuminkomen die 
bij de gemeente bekend zijn auto-
matisch het extraatje verstrekken. 
Andere huishoudens met een inko-
men tot en met 120% van het sociaal 
minimum kunnen het extraatje bij 
de gemeente aanvragen. Daarvoor is 
een speciaal formulier beschikbaar 
bij de afdeling Sociale Zaken op het 
gemeentehuis of bij het Centraal Lo-
ket op de Hogeweg. Het aanvraag-
formulier is ook te downloaden op 
de website van de gemeente: www.
uitgeest.nl.
Het eenmalige bedrag is netto en 
wordt niet als inkomen beschouwd. 
Dat betekent onder meer dat het 

geen gevolgen heeft voor het recht 
op huur- en zorgtoeslag.

De maximale inkomensbedragen 
per maand zijn:
Alleenstaande (21-65 jaar): 1.020, 
43 euro. Alleenstaande (65 jaar en 
ouder): 1.116,19 euro. Alleenstaan-
de ouder (21-65 jaar): 1.311,98 
euro. Alleenstaande ouder (65 jaar 
en ouder): 1.376,66 euro. Gehuw-
den en samenwonenden (21-65 
jaar): 1.457,75 euro. Gehuwden en 
samenwonenden (65 jaar en ouder): 
1.531,42 euro.
N.B.: bij woningdeling gelden la-
gere maandbedragen dan de hier 
genoemde.

Wegversmalling aangepast
De combinatie van wegversmalling en in-uitrijpunt voor bromfiet-
sers op de vernieuwde Tolweg is vorige week aangepast. Naast 
een aantal positieve reacties (snelheidsbeperking) overheersten 
de reacties van schrik en ergernis over de nieuwe situatie. Een 
aantal automobilisten klaagde over beschadigde banden na een 
onzachte aanvaring met de rand van het verkeersheuveltje.

De constructie is met bijna twee 
meter ingekort en er zijn witte be-
tonbanden aangebracht. Daarnaast 
is het zwart-wit geblokte paaltje 
is over eenzelfde afstand terugge-
plaatst. De breedte van de weg ter 
plaatse van de wegversmalling is 
met een halve meter toegenomen. 
Het verwijderde asfalt is met witte 
klinkers opgevuld. Samen met de 
belijning moet dit de automobilist 

extra attent maken op de versmal-
ling, zodat hij zijn snelheid aanpast. 
Dat is van belang om de veiligheid 
van bromfietsers te waarborgen die 
op dit punt vanaf het fietspad de rij-
weg opkomen of afgaan.

De ‘oude’ constructie voldeed op 
zich aan alle eisen, maar de gewen-
ning van de weggebruikers is niet 
gelopen zoals verwacht.

Wijziging inzamel-
dag huisvuil in 2009
In het Oude Dorp, De Koog en 
het bedrijventerrein worden de 
huisvuilcontainers met ingang 
van 8 januari 2009 voortaan 
op donderdag geleegd. In De 
Kleis, Waldijk en het buitenge-
bied worden de containers met 
ingang van 9 januari 2009 op 
vrijdag geleegd.

Mogelijk worden alle routes anders 
gereden en daarom verzoekt GP 
Groot vriendelijk doch dringend de 
container op de ophaaldag tussen 
06.00 en 07.30 uur op de aanbied-
plaats neer te zetten. Voor meer in-
formatie over inzameling van huis-
vuil en overig afval verwijzen wij 
u naar de Afvalwijzer 2009. Deze 
wordt in december huis aan huis 
verspreid. Of kijk op: www.gpgroot.
nl onder het kopje ‘Inzameling’.

Jongeren
‘onderdak’
Het stond al een tijdje op het 
verlanglijstje van jongeren 
die graag hangen in de groen-
strook aan de Prinses Irenel-
aan, tegenover apotheek 
Scharlei. Eind vorige week 
is hij door de gemeente ge-
plaatst: een heus afdak.

In deze JOP (Jongeren Ontmoe-
tings Plek) staan en zitten de jon-
geren in elk geval droog. Er zijn 
door de gemeente serieuze af-
spraken gemaakt met de gebrui-
kers. Het is niet de bedoeling dat 
omwonenden overlast zullen on-
dervinden. Ook moeten hangplek 
en omgeving netjes worden ge-
houden. Wethouder Piet Linnartz 
had daarover maandagavond in 
de JOP nog een goed gesprek 
met de aanwezige jongeren. De 
jeugdcultuur is in elk geval een 
voorziening rijker.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433



Raads- en commissievergaderingen beluisteren?
WWW.UITGEEST.NL

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN
FINANCIëN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op donderdag 4 december in de raadzaal van het gemeen-
tehuis, Middelweg 28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Krediet voor het aanpassen van de archiefruimte.
- Eindrapport ‘Veiligheidsregio Kennemerland Project Territoriale Con-

gruentie Simulatie’.

VERGADERING WMO-ADVIESRAAD
De WMO-adviesraad houdt een reguliere openbare vergadering op 
maandag 8 december in de kleine commissiekamer van het gemeen-
tehuis. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Kennismaking met mw. Ellen Mars, nieuw lid van de adviesraad en 
met notulist Peter Koppejan.

- Ontwikkelingen in de verschillende prestatievelden. 

VENTVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat een 
ventvergunning is verstrekt aan K.V. Stormvogels voor de verkoop 
door jeugdleden van zelfgemaakte kerststukjes op 13 december 2008 
van 10.00 tot 19.00 uur. 

Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen 
tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de 
bekendmaking van dit besluit.

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSChRIFTEN
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt op maandag 15 de-
cember een openbare hoorzitting in de raadzaal van het gemeente-
huis. De zitting begint om 19.30 uur. Aan de orde komt:
- een bezwaarschrift tegen het besluit van B&W om de gebruiksver-

gunning te wijzigen van het pand Westergeest 39, Scoutingcentrum 
De Boogaard.

Gedurende een week vóór de hoorzitting liggen het bezwaarschrift en 
de verder op deze zaak betrekking hebbende stukken voor belang-
hebbenden ter inzage bij de secretaris van de Commissie, Middelweg 
28, Uitgeest (ma.-vr. 08.30-12.00 uur) en overigens na afspraak.

WIjZIGING MONUMENTENVERORDENING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend 
dat met ingang van vandaag op de gemeentesecretarie, Middelweg 
28, Uitgeest, voor een ieder ter lezing is neergelegd en in afschrift te-
gen betaling der kosten voor een ieder verkrijgbaar is het besluit van 
de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2008, nummer R2008.0107, met 
betrekking tot de 6e wijziging van de Monumentenverordening.

De 6e wijziging van de Monumentenverordening behelst onder meer:

- De doorwerking van de wijziging van de Monumentenwet 1988 die 
naar verwachting op 1 januari 2009 in werking zal treden. De minis-
teriële adviesplicht bij vergunningaanvragen voor rijksmonumenten 
zal komen te vervallen en maakt plaats voor een adviesbevoegd-
heid. Dit betekent dat de gemeente eenvoudige bouwplannen aan 
rijksmonumenten niet meer voor advies aan de Rijksdienst voor Ar-
cheologie Cultuurlandschap en Monumenten hoeft voor te leggen. 
Lichtere ingrepen kunnen afgedaan worden met behulp van advies 
van de gemeentelijke Monumentencommissie.

- Een bepaling ter bescherming van archeologische waarden in de bo-
dem. Bij overtreding van deze bepaling wordt een strafrechtelijke 
sanctie opgelegd.

De 6e wijziging van de Monumentenverordening treedt in werking op 
1 januari 2009.

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
BR 2008-101 Kuiperspad 1

Plaatsen berging
BL 2008-098 De Vrede 1

Plaatsen dakkapel 
BL 2008-099 Middelweg 111

Oprichten schuur
BL 2008-100 Kooglaan 16

Uitbreiden woning 
B1 2008-005 De Loet 4a

Oprichten drie bedrijfspanden

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden 
verleend.

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNING 
Verzenddatum
03-12-2008 Kleis 113

Wijzigen woning

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

Uitgeest, 4 december 2008

OV-Taxi tijdens feestdagen
Ook tijdens de kerstdagen en oud en nieuw brengt de OV-Taxi u 
waar u wilt zijn. Om teleurstelling te voorkomen op deze drukke 
dagen, moet u rekening houden met het volgende:

Kerstdagen
- Vraag uw rit ruim tevoren aan. 

Boeken is nu al mogelijk.
- Ritten voor beide kerstdagen zijn 

te reserveren tot uiterlijk maan-
dag 22 december, 18.00 uur.

- Door de grote drukte kan het voor-
komen dat er geen rit beschikbaar 
is op het tijdstip van uw keuze. In 
overleg wordt een passend tijd-
stip afgesproken.

Oud en nieuw
- Vraag uw rit ruim tevoren aan. 

Boeken is nu al mogelijk.
- Op 31 december brengt de OV-

Taxi u tot uiterlijk 20.00 uur op 

uw plaats van bestemming. 
- Op 1 januari 2009 kunt u vanaf 

08.00 uur de OV-Taxi weer gebrui-
ken.

- Ritten voor 31 december en 1 ja-
nuari zijn te reserveren tot uiter-
lijk maandag 29 december, 18.00 
uur.

- Door de grote drukte kan het voor-
komen dat er geen rit beschikbaar 
is op het tijdstip van uw keuze. In 
overleg wordt een passend tijd-
stip afgesproken.

Voor vragen kunt u terecht bij de te-
lefonistes van de OV-Taxi: tel. 0900-
8684.

Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!
Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede hygiëne kan 
verspreiding voorkomen. Daarom start GGD Kennemerland een 
voorlichtingscampagne over griep en verkoudheid onder het mot-
to ‘hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!’

De campagne gaat vooral over maat-
regelen die de kans op besmetting 
verkleinen. Zo adviseert de GGD om 
altijd een hand of een zakdoek voor 
uw mond te houden als u hoest of 
niest. Gebruik bij voorkeur een pa-
pieren zakdoek of tissue en gooi 
deze na één keer gebruik weg. Een 
ander advies is om vaak de handen 
te wassen, ook na hoesten, niezen 
of snuiten. Zorg bovendien voor 
ventilatie in huis en maak bepaalde 
voorwerpen regelmatig schoon, zo-

als deurknoppen en speelgoed. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met afdeling infectie-
ziektebestrijding, GGD Kennemer-
land, tel. 023-7891612. U kunt ook 
kijken op de website van de GGD 
Kennemerland www.ggdkennemer-
land.nl en/of de website van het 
Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu: www.rivm.nl/infec-
tieziekten.


