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De leukste 
krant
van

uitgeest

Uitgeest - ‘De zomer is een 
hinderlijke onderbreking tus-
sen twee vorstperiodes!’. De-
ze uitspraak van ijsmeester Nico 
Brantjes uit Uitgeest typeert met-
een hoe hij tegen de seizoenen 
aankijkt. Afgelopen zaterdagoch-
tend begon hij samen met de ijs-
clubvrijwilligers met frisse zin aan 
het blootleggen van de kokers in 
de grond waar straks de nieuwe 
gegalvaniseerde palen in gezet 
worden om de ijsbaan te marke-
ren. Voor hem is het een ‘ABC-tje’ 
zoals hij zelf zegt.
Nico: “Als je de eerste hebt ge-
vonden dan is het een kwes-
tie van meters tellen om bij de 
daaropvolgende plekken te ko-
men.” Na al die jaren kan hij zelfs 
aan het gras zien waar hij moet 
graven. De gemeente heeft al 
wat voorwerk gedaan door het 
gras te maaien en het blad weg 
te halen, wat door de herfst als 
een deken over het land is uitge-
strooid. Nico weet waar hij over 
praat, hij heeft zijn ijssporen ruim 
verdiend. Als hoofd groenvoor-
ziening in Heemskerk, zorgt hij 
daar al jaren voor de ijsbaan. Ni-
co: “Als schaatsliefhebber ben 
je natuurlijk betrokken en wil je 
niets liever dan een strakke baan 
creëren.” 
Als woensdag 5 december de 

laatste paar van de 20 palen erin 
staan, kan het water uit de Zien-
dervaart op het vlakke terrein ge-
pompt worden. Het moet niet te-
veel water zijn, 8 centimeter is 
voldoende. Het water moet tot 
rust komen want stromend water 
bevriest niet goed en wordt niet 
mooi glad. Nico: “En dan moet de 
natuur zijn werk doen en is het 
wachten op een goeie vorst.”
Hij vertelt over hoe de ijsclub vo-
rig jaar ’s ochtends vroeg een 
pak sneeuw aan de kant moest 
schuiven om het begaanbaar te 
maken en om ervoor te zorgen 
dat het niet te zwaar werd. Hoe 
de scheuren steeds weer met 
een gietertje warm water opge-
vuld moeten worden zodat het 
weer mooi aanrijpt. Want scheu-
ren, daar ontkom je niet aan. Ie-
dere dag werd de baan gebor-
steld zodat de jeugd lekker kon 
schaatsen. 
Nico lachend: “Er zijn enorm veel 
vrijwilligers die daar aan mee-
helpen en ja, dan komt je eigen 
schaatsplezier echt op het twee-
de plan. De landijsbaan gaat al-
tijd voor.” 
Dan laat hij met trots zijn Elfste-
denpasje zien met nummer 6807. 
“Kijk, als dit nog eens gaat ge-
beuren……”. Met enige zeker-
heid durft ondergetekende te be-

IJsbaan wordt geprepareerd

Laat de vorst 
maar komen!

4.95

Elke dag warm uit de oven
500 gram van 6,95 voor

Proeft u maar!!
Onze Boterstol
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie
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Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl

PLUSACTIVITEITEN

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby en 

vrije tijd-muziek-talen-Tai-chi-

jazzfit-typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Winterprogramma
2012 - 2013

Breed cursusaanbod
voor jong en oud

CURSUS/WORKSHOPS
een cadeau-idee?

www.plusactiviteiten.nl
Tel: 0251 - 67 18 37

Beverwijk 
Schittert!
In het weekend van 
7, 8 en 9 december

Beverwijk 
Schittert!
In het weekend van 
7, 8 en 9 december

weren dat zelfs dan de land-ijs-
baan het 200 kilometer zonder 
Nico moet doen. (Monique Tee-
ling)
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Sinds enige tijd 
ben ik actief op Facebook. 
Omdat mijn kinderen er-
op zaten, ben ik lid gewor-
den. Maar eerlijk gezegd 
ben ik tegenwoordig actiever 
met Facebook dan mijn twee 
zoons. Mijn twee zussen zit-
ten ook op Facebook, net als 
mijn vriendinnen. Je kunt el-
kaar zo plezierig op de hoog-
te houden van nieuwtjes en 
weetjes. Maar er kleeft één 
belangrijk bezwaar aan al-
le berichten op Facebook: 
vrijwel uitsluitend de goede 
nieuwtjes en positieve verha-
len worden er geplaatst. Dat 
heeft voordelen, want het le-
ven van iedereen lijkt één 
groot feest. En daar word je 
zelf ook vrolijk van. Maar het 
nadeel is duidelijk: zo zit het 
leven niet in elkaar. Soms zit 
het gewoon tegen. Maar dat 
is op Facebook niet de be-
doeling. Bij berichten van an-
deren kun je alleen op een 
knop ‘vind ik leuk’ drukken. 
De knop ‘vind ik niet leuk’, 
bestaat niet. Sinds kort ge-

bruik ik Facebook ook steeds 
meer om foto’s en berichtjes 
te plaatsen van allerlei activi-
teiten in ons dorp. Afgelopen 
weekend nog over de fan-
tastische voorstelling van Jo-
han Goossens in Dorpshuis 
de Zwaan. Maar ook een fo-
to vanaf het bordes van het 
Regthuys bij de Sinterklaas-
intocht. Wel zeventien keer 
kreeg die foto een ‘vind ik 
leuk’. Ja, daar word je toch 
vrolijk van.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Facebook

Herdenken met World 
Wide Candle Lighting
Uitgeest - Kaarsjes doen het 
goed in dit jaargetijde, je hoeft 
alleen maar naar de etalages te 
kijken en je ziet ze in allerlei kleu-
ren en vormen. Een kaars heeft 
een gezellige, warme uitstra-
ling en dat is vooral in de donke-
re maanden een mooi lichtpunt-
je. Dat dit wereldwijd ervaren 
wordt is ook geen nieuws maar 
dat men zich door een kaars met 
elkaar weet te verbinden op  gro-
te schaal misschien wel.
Begin november kreeg Ria van 
Tol van haar schoonzus Elly 

Schipper een cadeautje vanwe-
ge de verjaardag van Johan, de 
overleden zoon van Ria en haar 
man Ben. Een prachtig zelf be-
werkt boekje waarop een me-
daillon en binnenin een zes-
tal waxinelichtjes met daarbij de 
beschrijving van het fenomeen 
World Wide Candle Lighting.
Ria: “Ik had er echt nog nooit van 
gehoord en ik denk dat het voor 
meer mensen nieuw is. Over de 
hele wereld steekt men de twee-
de zondag in december om 19.00 
uur lokale tijd een kaars aan en 

zet hem voor het raam om zo de 
overleden kinderen te herden-
ken. In iedere tijdszone duurt 
dit een uur, zodat er 24 uur lang 
een golf van licht over de wereld 
gaat.” En niet alleen thuis doet 
men hieraan mee, ook in par-
ken, kerken en andere openba-
re ruimtes. 
World Wide Candle Lighting be-
staat al sinds 1996 en is ontstaan 
vanuit de zelfhulpvereniging ‘the 
Compassionate Friends’. Een En-
gelse kapelaan merkte dat rou-
wende ouders beter geholpen 
waren met een actie als deze 
dan vanuit zijn beroep. De ge-
meenschappelijke ervaring van 
het aansteken van een kaars 
was meer verbindend dat wat 
dan ook. En dat is precies zoals 
Ria het ervaart.
Ria: “Ons dorp is zo hecht, we 
voelen ons gesteund door de 
dorpelingen. Ik ben blij dat ik 
niet in de stad woon maar in een 
dorp waar men elkaar kent, dat 
voelt absoluut goed.”
Ria hoopt dat  World Wide Cand-
le Lighting vanaf nu ook meer 
bekendheid in Uitgeest zal krij-
gen en dat op 9 december om 
19.00 uur de Uitgeesters de 
overleden kinderen willen her-
denken en daarmee gelijk steun 
betuigen aan hun naasten. Een 
klein gebaar dat zo eenvoudig is 
en tegelijk zo belangrijk. (Moni-
que Teeling)

Bob’s vraagt hulp van ondernemers 
uit Uitgeest voor zieke Sofie

Uitgeest - Eind deze maand 
wordt ze 6 jaar, Sofie Ligthart, 
een lief klein meisje dat in mei 
2012 te horen kreeg dat ze kan-
ker heeft. De medische bena-
ming is neuroblastoom en ze valt 
in de zwaarste categorie, stadi-
um 4. Dat dit als een mokerslag 
bij Sofie en haar familie aan-
kwam zal niemand verbazen. F8 
Noord van het Emma Kinder-
ziekenhuis in het AMC is haar 
tweede huis geworden en daar-
mee ook van haar naasten. 
Het werd tot hun grote schrik 

duidelijk dat bij Sofie een inten-
sieve behandeling nodig is, be-
staande uit chemotherapie, een 
operatie, een hoge dosis chemo 
met stamcelteruggave, bestra-
ling en een immunotherapie van 
minstens 6 maanden in Phila-
delphia, de Verenigde Staten.
Deze behandeling en alles wat 
daar bij komt kijken is haast 
onbetaalbaar en al snel wordt 
Stichting Supersoof opgericht. 
Overal in de omgeving van haar 
woonplaats Heemskerk worden 
benefietacties georganiseerd 

van sponsorlopen, fietstochten, 
lege flessenacties tot concerten. 
Hoe klein de actie ook lijkt, iede-
re euro is er een!
Dat moet de eigenaar van Bob’s, 
ook gedacht hebben toen men 
hoorde over de situatie van So-
fie. Stefan van der Meer, per 1 
oktober sales- en marketingma-
nager bij Bob’s vertelt in alle be-
scheidenheid: “Wij wilden heel 
graag iets doen en zijn gaan na-
denken. We kwamen op het idee 
om ondernemers uit te nodigen 
door middel van een flyer en hen 

te vragen geld te doneren. Eerst 
dachten we aan bowlen, maar 
ondernemers zijn drukke men-
sen, hebben weinig tijd. Zo kwa-
men we op het idee om een gra-
tis ontbijt te organiseren.”
In zijn openingswoord wist Ste-
fan te verwoorden wat iedereen 
voelde. Het bericht te krijgen dat 
je kanker hebt is verschrikkelijk 
maar als het je kind betreft dan 
schieten woorden te kort.
Veertig ondernemers hadden de 
weg naar de ontbijttafel gevon-
den en zagen de tafels smakelijk 

gevuld met onder andere luxe 
broodjes, roerei, bacon, verse 
fruitsalades en cerials, Het deed 
hen gul in de buidel tasten en 
dat resulteerde in een totaalbe-
drag van 1300 euro waaronder 
een cheque van 300 euro van de 
Lyons afdeling Uitgeest.

Bent u benieuwd naar het ver-
loop of wilt u ook net als Bob’s 
een actie op touw zetten zodat 
Sofie verder geholpen kan wor-
den, kijkt u dan eens op www.
supersoof.nl. (Monique Teeling)

Sofie met haar ouders

De ondernemers lieten zich het ontbijt goed smaken
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Bijzonder kerstverhaal
Castricum - Op zondag 9 de-
cember vertelt kunsthistoricus 
Martijn Pieters een bijzonder 
kerstverhaal tijdens de zondag-
middagsociëteit.  Aan de hand 
van muurschilderingen, altaar-
stukken, miniaturen en sculp-
turen wordt het verloop van het 
kerstverhaal en haar verbeelding 
gevolgd. Daarbij zullen de smeu-
ige details uit de voorstellingen 
zeker niet overgeslagen worden.

De zondagmiddagsociëteit vindt 
plaats van 14.00 tot 16.00 uur in  
Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5. Toe-
gang 4,00 euro.

Voor meer informatie of vervoer 
kan men (uiterlijk de donder-
dag ervoor) bellen naar Stichting 
Welzijn Castricum, telefoonnum-
mer: 0251-656562 of e-mailen 
naar info@welzijncastricum.nl. 

Midwinterconcert in Witte Kerkje
Bakkum - Op vrijdag 21 de-
cember is er in het Witte Kerk-
je van Bakkum een midwinter-
concert met wel een heel bij-
zondere combinatie; de Hima-
laya-klankschalen met intuïtief 
zang van Joke Welboren in com-

binatie met Gregoriaanse kerst-
gezangen van mannenstemmen 
van de Schola Cantorum Ken-
nemerland. Aanvang 20.00 uur. 
Voor meer informatie en reserve-
ring: sakagaweea@hotmail.com 
of via tel. 06-36155637.

Kerstmarkt in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Op zaterdag 15 de-
cember wordt de jaarlijkse kerst-
markt gehouden in de Tuin van 
Kapitein Rommel van 16.00 tot 
19.30 uur. De kramen op de 
kerstmark zijn ingericht door in-
stellingen die een goed doel ver-
tegenwoordigen. Dit jaar zijn dat 
Wereldwinkel Limmen, Lourdes 
werkgroep Castricum/Limmen, 
Klaver Vier, Stichting Vluchtelin-
genwerk, Straatkinderen van Ka-
thmandu en SIG/Wisselwerk. 
Ook is er een creatieve kraam 
waar kleine versierde kerst-
boompjes te koop zijn, allen ge-
maakt van natuurlijke materia-
len. De opbrengst daarvan gaat 

naar de Tuin. De kinderen kun-
nen dit jaar ook creatief aan de 
slag in de ontmoetingsruimte. 
Naast de kraampjes vinden er 
ook andere activiteiten in de 
sfeervol verlichte tuin plaats. In 
de kas worden kerststukjes, vo-
gelvoederhuisjes en dingen voor 
in de tuin verkocht. Allemaal ge-
maakt door vrijwilligers van de 
Tuin van Kapitein Rommel. Ver-
der vullen optredens van het 
jeugdorkest van Emergo en het 
koor Cascantar de avond. 
In het kerstcafé zijn koffie/thee, 
kerststol, Glühwein, erwten-
soep met roggebrood en beleg-
de broodjes te verkrijgen. 

Sing Along for Christmas 
met het koor Cantare

Bakkum – Op vrijdag 14 de-
cember 20.00 uur begint de 
Sing Along for Christmas met 
het koor Cantare onder leiding 
van Peter Vagevuur, in de kerk 
de Maria ten Hemelopneming. 
De christmas carols worden op 
een groot scherm geprojecteerd. 
In de pauze wordt er tegen een 
kleine vergoeding koffie, thee en 
chocolademelk geschonken met 

lekkernijen die het koor gebak-
ken heeft. Na afloop om 22.00 
uur kunnen bezoekers op het 
kerkplein bij het kampvuur nog 
even nagenieten met een glaasje 
Glühwein. Entree is gratis. 

Wie ook graag een keer mee wil 
zingen is op de dinsdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur welkom 
tijdens de repetities.

Kerstmarkt in de Clinghe
Castricum - Op 13 december 
is er van 13.00 tot 16.00 uur een 
kerstmarkt op het terrein van 
Dijk en Duin. Op de markt vindt 
men onder meer Echt Bakkums 
Groen met een kraam met kerst-

spullen en biologische produc-
ten. Tevens zijn er handgemaak-
te kerstkaarten te koop. Voor ie-
dere bezoeker is er gratis cho-
colademelk en een stuk kerst-
brood.

Kerstsamenzang
Castricum – Zondag 16 decem-
ber is er een kerstsamenzang in 
de Pancratiuskerk op de Dorps-

straat 115. Diverse kerkkoren 
van de parochie De Goede Her-
der verlenen hun medewerking 
aan dit evenement. Aanvang 
14.00 uur, entree gratis.

Castricum - Op zondagavond 9 
december gaat een golf van licht 
over de wereld heen; in elke tijd-
zone steken mensen een kaarsje 
aan ter nagedachtenis aan over-
leden kinderen. Ook in Castri-
cum is een Wereldlichtjesdag 
herdenkingsavond, op begraaf-
plaats Onderlangs. ,,Vanaf 18.30 
uur is iedereen die zich betrok-
ken voelt welkom”, zegt initiatief-
nemer Daphne van den Boog-
aard. ,,Samen brengen we licht 

Wereldlichtjesdag 
herdenkingsavond

Toonbeeld en Fotoclub 
op zoek naar kunstenaars
Castricum - Ook dit jaar orga-
niseren Fotoclub Castricum en 
Toonbeeld de kersttentoonstel-
ling in het gebouw van Toon-
beeld. De tentoonstelling is op 
25, 26 en 30 december en op 1 
januari. Deelnemers kunnen zich 
inschrijven met werk zoals schil-
derijen, beelden, kalligrafie, fo-
to’s, keramiek en edelsmeden. 
Het gekozen thema van dit jaar 

is ‘Tegenstellingen. Muzikan-
ten en dichters worden nadruk-
kelijk uitgenodigd om zich aan 
te melden voor een optreden of 
presentatie tijdens de tentoon-
stellingsdagen. Amateur-kun-
stenaars, zowel jeugdige als vol-
wassen, kunnen zich voor vrij-
dag 7 december melden tijdens 
kantooruren bij het kantoor van 
Toonbeeld of via de website.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
26-11-2012: Sofie Lynn, doch-
ter van J.M.A. Zonneveld en D.S. 
Horvät, geboren te Beverwijk. 
27-11-2012: Seppe Berend, zoon 
van P.P.G. Woud en L.F. van der 
Borg, geboren te Castricum.
 
Wonende te Limmen:
23-11-2012: Nina-Louisa Maria 
Karin Alice, dochter van R. Win-
kel en K.A.A. Maes, geboren te 
Alkmaar.
 
Overleden:
Wonende te Akersloot:
21-11-2012 Renes, Jan, oud 82 
jaar, overleden te Akersloot, ge-

huwd geweest met P.C.M. Ven-
nik.
 
Wonende te Castricum:
23-11-2012: Vis, Dina, oud 79 
jaar, overleden te Castricum. 
24-11-2012: Rusch, Ewald, oud 
80 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met T.A. Frinks. 23-11-
2012: Annink, Jannie, oud 79 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met G.J. Absen. 24-11-
2012: de Graaf, Nicolaas A., oud 
77 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met A.H. Beemsterboer. 
26-11-2012: Zonneveld, Alber-
tus J., oud 85 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd geweest 
met A.M. Pepping. 

in het donker van missen.” De 
bijeenkomst vindt – overkapt – 
buiten plaats. Zie voor het pro-
gramma en meer informatie 
www.levensceremonie.nl. 
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Cd voor Garden of Love 
Castricum - Op zaterdag 8 de-
cember vindt de cd-presentatie 
van The Garden of Love plaats 
in De Non in Heemskerk. Castri-
cummer Mike Walker neemt deel 
aan deze band als zanger/gita-
rist en liedjesschrijver. De rock-
band bestaat uit vier jongens 
met een verstandelijke beper-
king en is ontstaan onder aan-
voering van Johnny de Mol. Tij-
dens een tv-serie ging hij samen 
met Mike en zanger André Rei-
mes op zoek naar bandleden. 
Drummer Nils Moor en bassist 
Tobias Rabelink traden daarna 
toe tot de band. Optredens op 
het Bevrijdingsfestival in Zwol-
le en een magisch optreden op 

Pinkpop volgden. De muzikanten 
repeteren nog steeds bij Muziek-
school Heemskerk onder leiding 
van Hans Chialastri. De rockers 
zijn de Basement Studio inge-
gaan van Bas van Wageningen, 
de bassist van Di-rect, om drie 
bestaande nummers op te ne-
men met de aansprekende titels: 
Dogshit, Upside Down en Sun-
day Drunk Punch. Samen met 
de al uitgebrachte single Evan, 
ontstond er een mooi kwartet. 
De mini-cd met als titel Upside 
Down wordt om 16.30 uur in de 
Non gepresenteerd aan familie, 
vrienden, kennissen en alle be-
langstellenden. Op de foto Mike 
en André op weg naar Pinkpop.

woensdag 15.00, 18.15 & 20.00 uur
The Hobbit - 3D

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 15.30 & 18.30 uur

zondag 15.30 uur
woensdag 15.45 uur

Koning van Katoren
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 
zondag 20.00 uur

maandag 18.30 uur
dinsdag 20.45 uur

woensdag 21.15 uur
Alles is Familie

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 15.15 & 20.00 uur

maandag 21.00 uur
dinsdag 20.00 uur
Skyfall - 007

zaterdag 15.30 uur
zondag 13.00 uur

Twilight - Breaking Dawn Part 2
dinsdag 14.00 uur
Intouchables
zondag 13.00 uur

woensdag 13.00 uur
Wreck it Ralph (NL) 3D

woensdag 13.30 uur
De groeten van Mike

zaterdag  13.00 uur
zondag  11.00 uur

Mees Kees

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 6 dec t/m 12 dec 2012

Leuke cadeaus 
en pakketten

 voor de 
feestdagen 
vanaf € 7,50

Speciale koffie 
deze maand: 

Christmas Mocca
______________________

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

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

 Ook voor de lunch 
bent u welkom bij 

Pincho
______________________

Maandmenu
December:

Proeverij van de kaart
Wildbouillon en 
pompoensoep

Gebakken wildzwijnsrack
met een puree van aardappelen 
en spruiten en een rozemarijn-

cranberrysaus
Parfait van pepernoten met 

een stukje amandelstaaf

€ 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

Telefoon: 0251-654769
www.gustocastricum.nl

The Hobbit in 3D
An Unexpected Journey
Dit avontuur gaat over het titel-
personage Bilbo Balins die een 
epische expeditie begint naar 
het verloren dwergenrijk Erebor, 
dat veroverd is door de afschrik-
wekkende draak Smaug. Op een 
onverwacht moment wordt Bilbo 
benaderd door de tovenaar Gan-
dalf de Grijze en sluit hij zich aan 
bij een groep van dertien dwer-
gen, onder leiding van de legen-
darische krijger Thorin Eiken-
schild. De tocht voert hem naar 
de Wildernis en verraderlijke ge-
bieden vol Aardmannen en Orks, 

dodelijke Wargen en Tovenaars. 
Ofschoon hun doel in het Oosten 
ligt, in de woestenij van de Een-
zame Berg, moeten zij eerst door 
de tunnels van de Aardmannen. 
Daar ontmoet Bilbo een perso-
nage dat zijn leven voor altijd 
verandert: Gollem. Aan de rand 
van een ondergronds meer, vindt 
Bilbo een bijzondere en kostbare 
ring, met onverwachte en bruik-
bare eigenschappen. Een ring 
die bepalend is voor het lot van 
Midden-aarde, maar waar Bilbo 
zich dan nog niet bewust van is.

Kleur de kleurplaat in en ont-
vang een bak popcorn en een 
pakje drinken bij de voorpremiè-
re van Wreck-it Ralph op 9 de-
cember. De kleurplaat is te vin-
den op de website van Corso. 

Ralph is het zat om overscha-
duwd te worden door Fix-it Felix 
Jr., de held van de arcade-game 

Wreck it Ralph waar ze beiden in zitten. Tijdens 
zijn grote avontuur ontmoet Ral-
ph de harde meedogenloze Ser-
geant Calhoun en het irritante 
buitenbeentje Vennellope. Alles 
verandert als een dodelijke vij-
and wordt ontketend die de ge-
hele arcadewereld en Venellope 
bedreigt. Krijgt Ralph het voor 
elkaar om zijn droom te verwe-
zenlijken en de arcadewereld te 
redden voor het te laat is?

Donderdag 
weer jamsessie
Castricum - De muzikanten 
Sjoerd Balk en Danny Bakkum 
organiseren elke maand een 
jamsessie op de eerste donder-
dag van de maand. Een aantal 
geselecteerde muzikanten opent 
de sessieavond en sluit die ook 
weer af; de huisband. Tussen-
door staat het podium open voor 
nieuw talent. Sjoerd: ,,De muzi-
kanten kunnen zich aan het be-
gin van de avond aanmelden bij 
Danny of mij. Donderdag bestaat 
de huisband uit Jacques Kloes, 
Bert Baars, Jan Stobbe, Danny 
en ik. Muzikanten en publiek is 
welkom.” De sessie vindt plaats 
in café Basta op de Dopsstraat, 
aanvang: 21.30 uur. De toegang 
is gratis.

Oud-Castricummers 
succesvol cabaretiers
Castricum - Toen de mannen 
van Poolvogel nog in hun thuis-
dorp Castricum aan het puberen 
waren, werd hun humor niet al-
tijd begrepen. Een dikke tien jaar 
later kunnen Marius van Duijn, 
Matthijs de Wit en Joppe van 
Driel daar alleen maar om la-
chen, want met hun grappen 
toert de groep inmiddels al een 
paar jaar door het land.
De drie heren leerden elkaar 
kennen op het Bonhoeffer Colle-
ge. Hier ontwikkelden zij een ei-
gen stijl van humor die de basis 

legde voor Poolvogel. Onlangs 
werd multi-instrumentalist Jense 
Meek aan de groep toegevoegd. 
Poolvogel toert door nu Neder-
land, in een dubbelprogramma 
met Kim van Zeben. Kim is een 
vergaarbak van geluiden, per-
sonages en indrukken. Poolvo-
gel en Kim van Zeben treden za-
terdag 8 december op in theater 
de Beun in Heiloo. Kaarten zijn 
te koop via www.debeun.nl. Op 
8 maart staan zij in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk. Foto: 
Daan van Es.

Bakkum - Op de Heereweg 
vond in de nacht van zaterdag op 
zondag een ongeval plaats. Het 
slachtoffer reed op een fiets met 
een vriend achterop. Toen zijn  
voet tussen de spaken kwam, 
vielen de jongens en kwam de 
een keihard op de ander terecht. 
Het slachtoffer is ter controle 
naar het RKZ in Beverwijk over-
gebracht. 

Ongeval
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En nu ik!
,,Ik wil een brug slaan tus-
sen Nederland en Vietnam”

Willie Rückert verzorgt de boek-
houding voor zzp’ers en kleine 
bv’s. ,,Waar andere mensen het 
Spaans benauwd krijgen van cij-

fers, ga ik juist op zoek naar het 
verhaal àchter de cijfers: wie is 
die persoon, hoe kan ik hem of 
haar adviseren.” En ze werkt 
twee dagen voor het Medisch 
Comité Nederland Vietnam. 

“Voor veel jonge mensen is 
Vietnam een vakantieland en 
de Vietnam-oorlog iets uit een 
ver verleden, maar een uur rij-
den buiten de kustweg van Ha-
noi naar Ho ChiMin City (Sai-
gon) wonen mensen nog steeds 
in erbarmelijke omstandigheden. 
Grote stukken grond zijn vergif-
tigd door napalm en dioxine, nog 
altijd worden hierdoor kinderen 
met een handicap geboren. Het 
Medisch Comité heeft in Viet-
nam een eigen lokale staf van 

deskundigen die werken met 
de bevolking in de dorpen. Ook 
het medisch onderwijs komt aan 
bod.  Ondanks de demonstraties 
tegen deze oorlog, heeft ook Ne-
derland destijds ingestemd met 
de Amerikaanse interventie. Voor 
veel van onze donateurs van het 
eerste uur is hun betrokkenheid 
bij het comité dan ook het inlos-
sen van een ‘ereschuld’, het wes-
ten heeft iets goed te maken. 
Dankzij deze donateurs slaat het 
MCNV een brug tussen Neder-
land en de mensen in Vietnam 
en dat is nog steeds nodig.”

Voor meer informatie over het 
Medisch Comité Vietnam Neder-
land: www. MCVN.nl. 
Marie Kiebert

Prachtige kerstbomen bij 
Tuincentrum Frits Janssen

Akersloot - Ook dit jaar ver-
trokken Dennis Janssen en 
zijn zwager Ron richting Sau-
erland, om daar ‘hun’ ver-
se  kerstbomen te halen. Een 
rit die vader Frits ruim dertig 
jaar geleden voor de eerste 
keer maakte. Zoon Dennis zet 
deze traditie voort.  

“In alle vroegte, rond 5.00 uur, 
vertrokken we uit Akersloot met 
een open laadbak en aanhan-
ger”, vertelt Dennis. “Rond 9.15 
uur kwamen wij aan op de plaats 
van bestemming; Niederhel-
den/Repetal. Het Repetal is een 
prachtig gebied met natuurlij-
ke bronnen. Het dorp Niederhel-
den bestaat uit een brink met vijf 
grote vakwerkhuizen eromheen. 

Het ligt vlakbij de Biggesee, voor 
veel Nederlanders een bekend 
vakantie- en wandelgebied.” 
De ontvangst door de familie 
Korte was, zo als altijd, allerhar-
telijkst. “Na even bijgepraat te 
zijn, gingen we aan het werk. Er 
moesten nog bomen omgezaagd 
en ingepakt worden.” 
Terwijl er natte sneeuw viel, 
zocht Dennis de mooiste bomen 
uit op het land en hielp mee met 
zagen.  Nadat alle bomen op de 
laadbak waren geladen, riep me-
vrouw Korte dat het eten klaar 
was. ,,Zo’n heerlijke Duitse maal-
tijd gaat er na hard werken wel 
in! De terugreis verliep net zoals 
de heenreis voorspoedig. Klok-
slag 18.30 uur kwamen de bo-
men aan bij het tuincentrum.”

Podium Ongekend Talent presenteert:  

‘Doodgewoon mooi!’
Castricum - Podium Ongekend 
Talent (P.O.T.) biedt creatieve 
mensen de mogelijkheid zichzelf 
en hun werk te presenteren. Mu-
ziek, gedichten, schilderijen, ca-
baret, verhalen, toneel, wetens-
waardigheden, dans en ande-
re vormen van vermaak en kunst 
vinden op de Dorpsstraat 23 de 
weg naar bewonderaars. 
Emi trapt af met ‘Doodgewoon 
mooi’ op zondag 9 december 
tussen 14.00 en 17.00 uur. Zij laat 
een deel van haar collectie bij-
zondere sieraden zien. Emi duldt 

louter zuivere stenen en edel-
metaal in haar werk en zij maakt 
uitsluitend sieraden op maat. ,,Ik 
heb ook sieraden van dierbaren 
verwerkt in een nieuw stuk. Zo 
blaas ik een collier of ring nieuw 
leven in.” Wie denkt dat daar veel 
geld bij komt kijken, vergist zich 
schromelijk. Emi stelt zich 9 de-
cember voor met een greep uit 
haar veelzijdige werk. 
Elke gast kan rekenen op een 
feestelijk welkom op de Dorps-
straat 23 in Castricum. Foto: Jo-
landa Out. 

Limmen - Vrijdag rond 16.00 uur 
raakte een 61-jarige vrouw uit 
Limmen ernstig gewond bij een 
aanrijding op de kruising van 
de Visweg en de Rijksweg. De 

Ernstig gewond

Waarom toch steeds weer zo’n 
lange tocht maken? Het ant-
woord is simpel: ,,Omdat we 
verzekerd willen zijn van mooie 
en verse bomen, want kwaliteit 
staat hoog in ons vaandel. Wij 
willen, net zoals bij onze bomen, 
heesters en vaste planten, dat 
onze kerstbomen perfect zijn. 
Geen kerstbomen dus van de 
groothandel, maar gewoon onze 
eigen verse bomen.” 
Bij Frits Janssen hebben de klan-
ten een grote keuze, van de ge-
wone kerstspar, de blauwspar, de 
Servische spar tot de Nordman; 
van klein tot groot, gezaagd, met 
kluit of in pot. De bomen kunnen 
verpakt worden in een net, zodat 
die makkelijk mee te nemen is.  
Als de gewenste boom eenmaal 
gekozen is, kunnen de klanten in 
de sfeervolle kerstafdeling nog 
allerlei originele kerstspulletjes 
uitzoeken. Dennis: “De mensen 
zullen verbaasd zijn over het as-
sortiment aan leuke kerstartike-
len, dat in onze kerstafdeling te 
zien is. Kerstballen, versiering, 
verlichting, accessoires en zelfs 
aan een kerstcadeautje voor de 
hond of kat is gedacht. En na-
tuurlijk de bekende kerststerren 
en azalea’s tot de cyclamen, hy-
acinten en kerststukjes. Boven-
dien hebben we een ruime keu-
ze uit decoratie- en insteekma-
teriaal om zelf stukjes te maken.” 
Vanaf heden staan bij Tuincen-
trum Frits Janssen op Klein Dor-
regeest in Akersloot, de kerstbo-
men te wachten om weer prach-
tig versierd te worden!

Beverwijk - Ruim 120 onderne-
mers hebben de handen ineen 
geslagen om het centrum van 
Beverwijk om te toveren tot een 
ware lichtjesstad in de donkere 
dagen voor Kerstmis. De feeste-
lijke onthulling is op vrijdag 7 de-
cember om 17.00 uur. Dan begint 
het feest in de winkels, tijdens de 
Sparkling Shopping Night. Om 
21.00 uur is men van harte wel-
kom in de cafés en bars voor de 
schitterende after party’s!
Op zaterdag 8 december gaat de 
het stralende feest verder in de 
winkels. In de horeca serveert 
men Schitter-lunches & menu’s. 
Op de koopzondag 9 december 
staat De Sunday Fair Winter Edi-
tion op de Breestraat. De mooi-
ste kraam wint een prijs. En op 
zondag gratis parkeren! 
Tijdens Beverwijk Schittert wordt 
er een etalagewedstrijd gehou-
den waarbij het publiek het be-
langrijkste jurylid is. Door de en-
quête in te vullen maakt men  
kans op een gigantisch kerst-
pakket. Hiervoor is er een unieke 

‘Beverwijk Schittert’ 
op 7, 8 en 9 december

vrouw fietste in de richting Hei-
loo. Toen zij linksaf de Visweg in 
wilde rijden, kwam er een 64-ja-
rige man uit Limmen aangere-
den. Hij wilde vanuit de Visweg 
linksaf slaan, richting Heiloo. 
Midden op het kruispunt bots-

ten de fietsster en de automobi-
list tegen elkaar aan. Dit gebeur-
de met lage snelheid, maar de 
vrouw viel. Bij onderzoek bleek 
zij een wervel te hebben ge-
broken. De vrouw werd overge-
bracht naar het ziekenhuis. 

samenwerking ontstaan tussen 
de ondernemers en de leerlingen 
van het Clusius College Alkmaar, 
(opleiding in- en outdoor sty-
ling). Gastheer Beverwijk Win-
kelstad houdt een collecte voor 
Local Request. Op zaterdag 22 
december worden de winnaars 
van de etalagewedstrijd en het 
kerstpakket bekend gemaakt via 
www.facebook.com/beverwijk-
verwent en www.facebook.com/
beverwijkwinkelstad
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Duikvereniging Aqua Plus
Uitgeest - Op zondagavond 
loopt voorzitter Paul Coebergh 
het zwembad bij Van der Valk 
in Akersloot binnen om een les 
‘onderwater-oriëntatie’ te geven 
aan een aantal leden van duik-
vereniging Aqua Plus. “Heb je je 
zwemspullen bij je?” vraagt Paul. 
Nee dat heb ik niet want note-
ren in het water is lastig en op-
gelucht pak ik mijn pen steviger 
vast dan bedoeld. Ik wil graag 
wat meer te weten komen maar 
dan droog graag. 
De vereniging bestaat 25 jaar 
en is aangesloten bij de Neder-
landse Onderwatersport Bond 
(NOB). Er zijn zo’n 38 leden 
waaronder 3 vrouwen. Hoe het 
komt dat er zo weinig dames zijn, 
daar is geen duidelijkheid over. 
Aan de heren die aan de kant 
zitten, ligt het niet want die ste-
ken razend enthousiast van wal 
over hun sport.
Eric Bot: “Wij zijn Aqua Plus, 
aqua betekent water en de plus 
staat voor alle leuke dingen er 
omheen. Zo gaan we regelmatig 
naar Zeeland waar we een huis 
huren en gaan duiken.” Tijdens 
zijn verhaal snorkelen leden 
twee aan twee met de armen 
op elkaars schouder door het 
zwembad. Dat dit nou weer niet 
voor de gezelligheid is, kan Eric 
uitleggen: “Bij onze club duik je 
nooit alleen, dat is vanwege de 
veiligheid. Je zit met een bud-
dylijn aan elkaar vast en stel dat 
een zuurstoffles defect raakt, 
dan deel je jouw ademlucht.” 
Voor men aan het echte werk 
begint, zullen er theorielessen 
gevolgd moeten worden, dat 
duurt ongeveer een half jaar en 
daarna mag je duiken en veel le-

Sportclub in het spo(r)tlicht

ren tot je het volwaardige 3-sters 
internationaal erkende duikbre-
vet hebt gehaald.
Er wordt altijd eerst in het zwem-
bad geoefend met uitleg over het 
materiaal. Na 5 á 6 weken kun je, 
na de basisvaardigheden te heb-
ben geleerd, al naar buiten. 
In de Nederlandse wateren heb 
je met zout en/of zoet water te 
maken en omdat de watertem-
peratuur niet hoog ligt, moet je 
je dikker kleden. Eric: “Dat is een 
ander soort duiken dan op Bo-
naire of een Safari in de Rode 
Zee’’. Hans van Vooren beaamt: 
“Je kunt het echt niet vergelijken 
met een vakantie in Egypte waar 
je éven je brevet haalt, dit gaat 
verder.”
Jasper Franken, die zich bezig 
houdt met de opleiding en in de 
Technische Commissie zit, be-
nadrukt nog eens dat de veilig-
heid bij het duiken er van nature 
in moet zitten, men simuleert re-
gelmatig dat iemand problemen 
krijgt. Jasper: “Je hebt met tech-
niek te maken en dat kan stuk.” 
Verder is er ieder drie jaar een 
medische keuring en boven de 
50 jaar zelfs jaarlijks. Er wordt 
gelet op de conditie en hoe snel 
je herstelt na inspanning.
Op de vraag wat nu de mo-
gelijkheden in de duiksport 
zijn, kijkt Jasper met een ‘heb-
je-even-blik’. Jasper: ”Je hebt 
wrakduiken, grotduiken, ijsdui-
ken, onderwaterfotografie en je 
kunt je grenzen opzoeken door 
naar dieptes van 60 tot 70 me-
ter te duiken, wat wij overigens 
niet doen.” Het ijsduiken schijnt 
prachtig te zijn en is bij Aqua 
Plus wel in het zwembad gesi-
muleerd met een zeil.

De mannen komen goed op 
dreef en het verhaal wordt ver-
teld over een duiktrip naar de 
Rode Zee waar aan beide kan-
ten van een rif een groep dook. 
Aan de oostkant verscheen een 
haai waar iemand uit nieuwsgie-
righeid achteraan zwom. De haai 
zwom door een gat naar de an-
dere kant van het rif, de duiker 
erachteraan, maar toen kwam 
die haai terug!
Ook het duiken met dolfijnen is 
een bijzondere gebeurtenis, jon-
ge dolfijnen worden direct door 
de ouderen in bescherming ge-
nomen en eigenlijk moeten deze 
zoogdieren niets hebben van het 
geluid wat duikers maken. Hans: 
“Het is er zó mooi, maar één van 
de regels is ‘je bent te gast onder 
water en je blijft overal vanaf’.”
Heeft u altijd al eens willen dui-
ken maar twijfelt u? Kijk dan op 
de site www.aqua-plus.nl en in-
formeer eens naar een gratis 
proefles. De leden van Aqua Plus 
brengen graag hun enthousias-
me op u over. (Monique Teeling)

Zaterdag 08 december pupillen:
SVA D1-Uitgeest D1 11:00
HSV D2-Uitgeest D2 09:00
Uitgeest D3=vrij
Reiger Boys D6-Uitgeest D4 12:30
Uitgeest D5-Alkmaarsche Boys D2 11:30
AFC 34 D5-Uitgeest D6 12:30
Flamingo s 64 (de) D1-Uitgeest D7 11:00
Uitgeest D8-Jong Holland D4 10:15
Uitgeest E1-ZCFC E1 09:00
Uitgeest E2-Foresters de E3 11:30
Kennemers E2-Uitgeest E3 10:15
Uitgeest E4-Berdos E3 10:15
Uitgeest E5-Koedijk E6 09:00
Castricum E7-Uitgeest E6 10:00
Uitgeest E7-Alkmaarsche Boys E3 11:30
Uitgeest E8-Vitesse 22 E6 10:15
Meervogels 31 E4-Uitgeest E9 10:15
Uitgeest E10-Limmen E7 10:15
HSV E10-Uitgeest E11 10:30
Alliance 22 F1-Uitgeest F1 08:30
Uitgeest F2-WSV 30 F2 10:15
Koedijk F3-Uitgeest F3 08:45
Limmen F3-Uitgeest F4 11:00
Uitgeest F5-Foresters de F6 09:00
Uitgeest F7-Uitgeest F6 09:00
Vrone F8-Uitgeest F8 11:45
Castricum F9-Uitgeest F9 09:00
Uitgeest MP1-Zeevogels MP1 09:00
Uitgeest MP2-Foresters de MP2 09:00
Junioren:
Zeeburgia B2-Uitgeest B1 11:00
Volendam (rkav) B3-Uitgeest B2 12:00
Uitgeest B3-Flamingo s 64 (de) B1 14:30
Uitgeest B4-Kolping Boys B4 12:45
Uitgeest B5-Reiger Boys B4 14:30
Kon. HFC C1-Uitgeest C1 14:30
BOL C1-Uitgeest C2 10:15

ZCFC C1-Uitgeest C3 12:45
Uitgeest C4-Assendelft C2 14:30
Uitgeest C5-Beemster C2 13:00
Uitgeest C6-Vitesse 22 C5 14:30
G-team:
CTO 70 G2-Uitgeest G1 13:00
RODA 23 G2G-Uitgeest G2 13:00
Meisjes: 
Fortuna Wormerv. MB1-
Uitgeest MB1 13:00
Uitgeest MC1-Alcmaria Victrix MC1 13:00
Uitgeest MC2-Reiger Boys MC2 10:30
Uitgeest MD1-Victoria O MD1 12:00
Uitgeest MD2-DTS MD1 09:00
Uitgeest ME1-Wherevogels De ME1 09:00

Zondag 09 december senioren: 
AFC 34 1-Uitgeest 1 14:00
KFC 2-Uitgeest 2 11:30
Uitgeest 3-Koedijk 2 10:30
Uitgeest 4-HSV 3 10:30
Uitgeest 5-WMC 3 10:30
Dynamo 3-Uitgeest 6 10:00
Purmerland 3-Uitgeest 7 10:00
Uitgeest 8-Alkmaarsche Boys 5 12:45
SVW 27 9-Uitgeest 9 11:00
Uitgeest 10-Duinrand S 5 12:45
Vrone 8-Uitgeest 11 10:00
Kolping Boys 10-Uitgeest 12 10:00
Koedijk 8-Uitgeest 13 14:00
Junioren:
Uitgeest A1-VVW A1 11:00
Sporting S A1-Uitgeest A2 12:00
Uitgeest A3-Vitesse 22 A2 13:30
Dames:
Uitgeest VR1-Koedijk VR1 10:30
Meisjes:
Zeevogels MA1-Uitgeest MA1 12:45

Tafeltennis
Eerste Uitgeestteam met 
overmacht kampioen
Uitgeest - Zoals verwacht en in 
de loop van dit seizoen ook dui-
delijk geworden, werd het eerste 
team van TTV Uitgeest ‘lachend’ 
kampioen. Persoonlijke percen-
tages van rond de 90 procent la-
gen aan het kampioenschap ten 
grondslag. Volgend jaar moeten 
Henk Spoelstra, Patrick Schud-
deboom, Victor Tchernov en Pim 
Koelman maar eens bewijzen 
ook in de tweede klasse thuis te 
horen. 
Team 2 deed het opvallend goed 
als de stand in de poule wordt 
bekeken: maar liefst een tweede 
plek behaalden Ruud Pel, Henk 
Pel en Roger Schuddeboom. Op-
vallend waren het sterke spel 
van nieuwkomer Ruud Pel, maar 
ook de matige persoonlijke per-
centages van de heren: rond de 
50%. Maar omdat de concur-
renten stelselmatig hun punten 
deelden, werd toch een twee-
de plek behaald. Team 3 werd in 
de laatste wedstrijd met 9-1 naar 
huis gestuurd. Daarmee kwa-

men de heren op de vierde plek 
in de 5e klassepoule terecht. 
Dennis Janssen behaalde een 
alleszins acceptabel percentage 
van 63, maar Nico Baltus, And-
re Hermans en Marcel Couwen-
berg deden het een stuk minder: 
48, 29 en 25 procent waren hun 
resultaten.
Het laatstgeplaatste team heeft 
het hele seizoen te lijden ge-
had van blessures en andere 
oorzaken dat er slechte resulta-
ten werden geboekt. Het is dat 
Patrick Rasch, knap bekomen 
van een gecompliceerde breuk 
aan rug- en nekwervels, maar 
liefst 83% speelde, anders was 
de vierde plaats in de poule niet 
eens haalbaar geweest. Vooral 
zijn vrouw Eugenie had het als 
beginnend competitiespeler ui-
terst moeilijk: alleen op de eer-
ste avond begon ze veelbelovend 
met twee winstpartijen. Ron en 
Huib van Leeuwen kwamen ook 
niet verder dan een percentage 
van rond de 50 procent.

Programma 
Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Volleybal Voluit ziet er 
als volgt uit:
Donderdag 6 december: 
Alle wedstrijden om 21.00 uur: 
Voluit DS 1 - Albatros DS 1, Vol-
uit HS 2 - Zaanstad HS 8, Voluit 
DS 4 - Clam Dycke DS 6, Voluit 
DS 2 - Spaarnestad DS 8.
Zaterdag 8 december:
Bevok XC 2 - Voluit XC 1 10:30 
uur.
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Uitgeest - Op basisschool De 
Vrijburg wordt donderdag 13 de-
cember afscheid genomen van 
kleuteronderwijzeres Margreet 
Jonkman. Zij gaat genieten van 
haar welverdiende pensioen.
Het was voor Margreet Jonk-
man al vroeg duidelijk dat ze een 
dienstverlenend beroep zou kie-
zen. Verpleging werd het niet 
omdat ze naar eigen zeggen 
geen sterke klant met rekenen 
was. Als kind was ze veel bezig 
met toneelstukjes, nam toen al 
de regie en delegeerde er lus-
tig op los. 

Als twaalfjarige wist ze dat ze 
kleuteronderwijzeres wilde wor-
den en dus bezocht ze de kleu-
terkweek in Alkmaar waar ze ook 
haar hoofdakte haalde. Ze werk-
te onder andere op een school in 
Castricum en stopte met werken 
toen ze zelf kinderen kreeg. Mar-
greet: “Dat was toen zo, parttime 
werken bestond nog niet. Maar 
later begon het toch te kriebelen 
en pakte ik de draad weer op. 
Het is als met zwemmen, je ver-
leert het niet en destijds waren 
er nog geen drastische veran-
deringen in het onderwijs.” Wel 
moest ze een applicatiecursus 
doen want de kleuteracte alleen 
was niet meer genoeg, je moest 
ook aan de andere groepen les 
kunnen geven. 
Toen ze in Uitgeest een vacatu-
re vond is ze eerst eens met haar 
man in dit dorp gaan kijken want 
ze was nog nooit verder gefietst 
dan Akersloot. Maar eenmaal 
binnen bij de Vrijburg voelde ze 
zich meteen op haar gemak. In 
1990 begon ze er om vervolgens 
nooit meer weg te gaan. Veel col-

lega’s zag ze voorbij komen en 
het bijzondere contact met  hen 
zal ze missen. “Het leuke aan de-
ze school is dat het kind centraal 
staat. We zijn serieus, maar er is 
ook zeker humor.” Volgens Mar-
greet moet je kunnen lachen en 
dollen zodat je geen ‘lesboer’ 
wordt en is het zaak vanuit je ge-
voel les te blijven geven. Ze vindt 
het soms lastig dat het onderwijs 
veranderd is, niet dat ze ouder-
wets is want natuurlijk  moet je 
meegaan maar het is wel eens 
jammer dat je aan zoveel moet 
voldoen, terwijl een goede sfeer 
voor de kinderen minstens zo 
belangrijk is.

Margreet stamt nog uit de tijd 
dat een kleuteronderwijzeres 
huisbezoeken aflegde en hoe 
kinderen dan apetrots hun ka-
mertje lieten zien. Op deze ma-
nier leerde je pas echt de kinde-
ren kennen en eigenlijk zou dat 
terug moeten komen maar dat is 
niet meer te doen. De leerkrach-
ten van nu hebben naar haar 
idee een takenpakket waar je u 
tegen zegt. 
Het mooie van De Vrijburg is vol-
gens Margreet verwoord in de 
slogan ‘presteren maar ook pre-
senteren’, het kind mag op deze 
school laten zien wat het in zich 
heeft. Over de rol van de ouders 
op school is ze enthousiast. “Ie-
dereen helpt graag mee, er lo-
pen hier nog ouders waarvan 
de kinderen al lang niet meer op 
school zitten en dat zegt denk ik 
genoeg.”

Hoe gaat Margreet haar vrije 
tijd straks invullen? “Ik word in 
maart voor de eerste keer oma 

en daar kan ik me enorm op ver-
heugen, dan ga ik 1 keer in de 
week oppassen in Amsterdam. 
Ik stel me nu al voor hoe ik in de 
toekomst dan Sinterklaas ga vie-
ren en pepernoten ga bakken.” 
Verder heeft ze vriendinnen die 
al met pensioen zijn, houdt ze 
van tekenen en schilderen en 
wil ze in de bibliotheek in haar 
woonplaats Heerhugowaard op 
de woensdagmiddag voor peu-
ters en kleuters gaan voorlezen. 
Eigenlijk had ze ook nog een 
cursus kunstgeschiedenis wil-
len doen en Franse conversatie 
maar haar programma zit al aar-
dig vol. 

De Vrijburg gaat aan Margreet 
een positieve,  spontane en be-
wogen kleuterjuf missen. Ou-
ders en leerlingen van toen en 
nu worden van harte uitgeno-
digd Margreet een mooi pensi-
oen toe te wensen in de aula van 
de school op donderdagmiddag 
13 december tussen 15.30 en 
17.00 uur. (Monique Teeling)

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Geboren
Jan Bartholomeus Terra, zoon 
van B.S. Terra en K. Ooms

Overleden
S.M.J. van Assema, 41 jaar
J. Vos, 87 jaar

Gehuwd
M. Jorissen en S. Mengerink

Molenliefhebbers toch ongerust
Vuurwerkverkooppunt 
gaat niet door
Uitgeest - Onlangs heeft Schot-
vanger Beheer B.V. bij de ge-
meente een aanvraag omge-
vingsvergunning ingediend voor 
het oprichten van een vuurwerk-
verkooppunt aan de Molenwerf 
36. Tijdens de vergadering van 
de commissie grondgebiedza-
ken (GGZ) op 13 november ging 
het er om of deze aanvraag zou 
worden gehonoreerd.
Behalve D66 hadden de com-
missieleden van de andere par-
tijen er weinig bezwaren tegen. 
Maar nadat de inspreker Harry 
Lamers, secretaris van de SUAM 
(Stichting Uitgeester- en Aker-
sloter Molens) zijn bezwaren 
kenbaar had gemaakt besloot 
wethouder Piet Linnartz dit jaar 
in ieder geval nog geen mobiele 
bunker te laten plaatsen. 
Maar de ongerustheid van mo-
lenliefhebbers blijft toch groot. 
Harry Lamers: “Wij herinneren 
ons nog heel goed dat tijdens de 
jaarwisseling de Akersloter mo-
len De Oude Knegt in 2000/2001 
binnen tien minuten door een 
vuurpijl in vlammen opging. Het 
verkooppunt zou 200 meter ver-
wijderd van de molens De Kat 
(1567, verbrand in 1971 en weer 
herbouwd in 1889) en De Dog 
(1896) komen te liggen. Maar 
met name bij zuidenwind is één 
pijl op genoemde molens, die uit 
hout en riet bestaan al voldoen-
de voor een fikse brand. Met na-
me vuurpijlen, die net als bij bo-
ten als een parachute neerda-
len, gloeien nog behoorlijk na. 
Jongeren, die vuurwerk bij het 
vuurwerkverkooppunt zouden 
gaan kopen, gaan meestal met-
een even een paar rotjes uitpro-
beren.’’
Lamers kreeg van de commissie 
grondgebiedzaken te horen, dat 
men tijdens de dagen vóór Oud-
jaar zou controleren, maar dat 
lijkt hem ondoenlijk. 

Laat geïnformeerd
Ook de molenaar van De Kat, 
Gerbrand de Vries, maakte be-
zwaar tegen het verlenen van 
een omgevingsvergunning. Hij 
schreef evenals de voorzitter van 
de SUAM, John Wissenburg een 
brief naar de gemeente, waar-
in zijn bezwaren stonden ver-
meld. Ook de oud-secretaris van 
de SUAM, Rein Dijkstra schreef 
een brief. Harry Lamers: “Op de 
dag van de commissievergade-
ring op 13 november kwam er 
een telefoontje binnen om 17.00 
uur. Ik was er toen niet en zou na 
een half uurtje worden terugge-
beld. Dat gebeurde echter niet. 
Ik kreeg om tien over zeven ie-
mand van de gemeente aan de 
telefoon, die mij meedeelde, dat 
ik spreekrecht had bij de com-
missievergadering die avond. Ik 
kon nauwelijks iets voorberei-
den.” 
Alle drie genoemde brieven-
schrijvers kregen van de ge-
meente bericht, dat hun brie-
ven in behandeling waren. Maar 
tot op heden heeft geen van hen 
iets gehoord. De brievenschrij-
vers vechten voor het behoud 
van de molens, die een histori-
sche waarde hebben. Nieuw te 
bouwen molens kosten momen-
teel een miljoen euro. Wethouder 
Piet Linnartz tijdens de commis-
sievergadering: “Uw bezwaren  
zijn duidelijk. Ik zal eens met on-
ze jurist gaan praten.” 
De grond op Molenwerf 36 is 
verkocht aan Schotvanger en is 
particulier bezit. De commissie-
leden gingen nog in discussie 
over het feit wat er met de grond 
gebeurt als de mobiele bunker 
wordt verplaatst. Dan ligt daar 
een leeg terrein. En wat gaat 
daar mee gebeuren? Eén en an-
der zal worden besproken in de 
eerstvolgende GGZ-vergadering. 
(Marga Wiersma)      

Jan Klaassen en Katrijn
Uitgeest - Op zaterdag 8 de-
cember komen Jan Klaassen 
en Katrijn naar de poppenkast 
van speeltuinvereniging Kinder-
vreugd. Ook deze keer beleven 
zij een spannend avontuur. Jul-
lie kunnen het mee beleven om 
14.00 uur en het duurt tot on-

geveer 15.00 uur. Voor kinderen 
van leden is het gratis en als je 
nog niet lid bent vraagt men een 
bijdrage van 1 euro. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Afscheidsreceptie op 13 december

Kleuterjuf 
Margreet Jonkman 
neemt afscheid
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Niki Romijn in De Zwaan
Uitgeest - Nikki Romijn komt 
vrijdag 14 december naar The-
ater de Zwaan met haar nieu-
we solo-voorstelling ‘ Dial “M” 
for man’. Veel bezoekers van de 
Zwaan kennen inmiddels Niki 
Romijn van haar prachtige voor-
stellingen ‘Roos van jouw mond’ 
naar de poëzie en het leven van 
de Zuid-Afrikaanse dichter In-
grid Jonker en een sublieme Ka-
te, een eigenzinnig eerbetoon 
aan Kate Bush. In deze voorstel-
lingen overtuigde zij alles en ie-
dereen en oogstte ze veel lof en 
bewondering. 
Zij komt nu terug met haar der-
de solovoorstelling. ‘Dial “M” for 
Man’ is een crime passionel op 
muziek. Met een knipoog. Niki 

Romijn bezingt hoe een ogen-
schijnlijk onschuldige vrouw zich 
ontpopt tot een meedogenloze 
mannenverslindster. Songs over 
lust, intriges, moord en over-
spel. Geïnspireerd door de bad 
girls uit de pulplectuur van de ja-
ren zestig. Een vleugje suspense, 
een snufje erotiek en een flinke 
scheut ironie zoals we dat inmid-
dels gewend zijn van Niki Ro-
mijn. Ze schreef zelf de teksten 
en muziek. Met bassist Erik Ro-
baard en gitarist Paul Mayer.
Voor iedereen die haar nog niet 
kent een absolute aanrader.
Vrijdag 14 december om 20.15 
uur in Dorpshuis de Zwaan, Mid-
delweg 5 in Uitgeest. Toegangs-
prijs 10 euro.

Uitgeest - De afvalwijzers voor 
2013 zijn nu al te raadplegen 
op de website van de gemeen-
te: www.uitgeest.nl. Ga daarvoor 
naar de homepage en klik links-
boven op: Meest gevraagde pro-
ducten > Huisvuil en afval  > af-
valkalender 2013. Wie geen toe-
gang heeft tot internet kan een 
kalender afhalen van de leestafel 
in de hal van het gemeentehuis.
Nieuw vergeleken met vori-
ge jaar is de uitsplitsing van de 
kalenders per wijk. Zo is er een  
aparte kalender voor het Oude 
Dorp en bedrijventerrein; een-
tje voor De Kleis en Waldijk; een-
tje voor De Koog en eentje voor 
Buitengebied en Uitgeesterweg. 
Doordat alleen de informatie is 

Afvalwijzers 2013 nu al 
op website gemeente

afgedrukt die per wijk nodig is 
zijn de kalenders een stuk over-
zichtelijker geworden. 
Vergeleken met 2012 is er ove-
rigens maar één verandering in 
het schema. Alle ophaaldagen 
voor het restafval en gft-afval 
zijn gebleven zoals ze waren. Al-
leen het ophalen van plastic en 
kunststof verhuist in 2013 van 
de vierde vrijdag van de maand 
naar de derde. Daarbij zijn twee 
uitzonderingen. Vrijdag 17 mei 
2013 wordt vrijdag 24 mei 2013 
en vrijdag 20 december 2013 
wordt vrijdag 13 december 2013.
De afvalwijzer wordt dit jaar voor 
het eerst niet meer huis aan huis 
verspreid. Dat levert een aan-
zienlijke besparing op. 

Expositie 140 jaar 
Toneelvereniging Vondel
Uitgeest - In de hal van het ge-
meentehuis van Uitgeest is tot 4 
januari een expositie te zien van 
de plaatselijke toneelvereniging 
Vondel. De jubileum tentoon-
stelling is een selectie uit het ar-
chief van Vondel en de histori-
sche vereniging Oud Uitgeest en 
omvat foto’s, affiches, program-
ma’s en tekeningen. Het materi-
aal is in twaalf grote lijsten ge-
rangschikt tot tableaus.
Van de toneelgroepen die in de 
jaren dertig tot en met de ja-
ren vijftig stukken hebben op-
gevoerd zijn op een overzichte-
lijke manier foto’s, tekeningen 
en namenlijsten van de spelers 
te zien. De oudste foto’s zijn in 
zwart/wit afgedrukt, latere foto’s 
zijn in kleur. 
Van de recente uitvoeringen zo-
als Anne Frank en De Jantjes 

worden mooie toneelopnames 
en close-ups getoond.
Een heel bijzonder tentoonstel-
lingsattribuut is het vaandel van 
de vereniging. Het werd in 1922 
aangeboden “door de burgerij”. 
Op een zwart fluwelen achter-
grond zijn  het gemeentewapen. 
maskers een fakkel en een harp 
kleurig opgestikt. Medailles, 
gouddraad en decoratieve kwas-
ten maken het geheel compleet. 
De expositie is georganiseerd 
en samengesteld door de Histo-
rische Vereniging Oud Uitgeest.

De openingstijden van het ge-
meentehuis Uitgeest: maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 
12.00 uur, woensdag van 13.30 
tot 16.00 uur. Op donderdag-
avond ook van 18.30 tot 20.00 
uur.

Breakdanceles in speeltuin
Uitgeest - Tijdens de breakdan-
celessen van speeltuinvereni-
ging “Kindervreugd” kun je je 
beste moves laten zien en elkaar 
uitdagen op de dansvloer. De 
lessen worden gegeven door Ji-
roe en zijn twee keer per maand. 
Ook zaterdag 8 december staat 
er weer een les op het program-
ma. Begonnen wordt om 10.00 
uur. Om lekker te kunnen dan-

sen is het belangrijk om goede 
kleding aan te doen: jogging-
broek, T-shirt, gymschoenen en 
een muts/pet. Je hoeft helemaal 
niet lenig te zijn, het gaat om de 
lol in het dansen.

Voor meer informatie kun je te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Regio - Uitgeest - Ouders kun-
nen kinderopvangtoeslag krij-
gen als ze gebruik maken van 
een geregistreerd kindercentrum 
of van een geregistreerde gast-
ouder, die is aangesloten bij een 
geregistreerd gastouderbureau. 
Aan het recht op een toeslag zijn 
voorwaarden verbonden. De Wet 
kinderopvang is met ingang van 
2012 gewijzigd. Een aantal ver-
anderingen gaat in per 1 janua-
ri 2013. 
De kosten van kinderopvang 
worden betaald door ouders, de 
overheid en werkgevers. In de 
loop der jaren is de rijksover-
heid steeds meer gaan betalen. 
In 2012 is de kinderopvangtoe-
slag voor het tweede en volgen-
de kind voor de hoogste inko-
mens voor een deel afgebouwd. 
Ook is het aantal uren waarvoor 
u kinderopvangtoeslag kunt krij-
gen beperkt. De toeslag is ge-
koppeld aan de uren, die de ou-
der met de minste uren werkt. 
In 2013 gaan ouders meer beta-
len voor hun eerste kind. Men-
sen met een gezamenlijk inko-
men van 118.189 euro en ho-
ger ontvangen vanaf 2013 geen 
toeslag meer voor hun eerste 
kind. Als uw gezamenlijk inko-
men minder dan 17.230 euro be-
draagt, gaat de toeslag voor het 
eerste kind niet omlaag. Met 
‘eerste kind’ wordt het kind be-
doeld voor wie u de hoogste kin-
deropvangkosten heeft. Dit hoeft 
dus niet uw oudste kind te zijn. 
In 2013 verandert er ook het een 
en ander voor doelgroepouders. 
Dit zijn ouders, die niet werken 
maar een traject naar werk vol-
gen in het kader van hun re-in-
tegratie, studeren, een verplichte 
inburgeringcursus volgen bij een 
gecertificeerde instelling of tie-
nermoeder zijn. 
Deze ouders moesten voorheen 
voor een deel hun toeslag bij de 
gemeente of het UWV aanvra-
gen. Vanaf 2013 wordt de gehele 
toeslag door de Belastingdienst 
uitgekeerd. Het recht op een 
toeslag wordt verbonden aan de 
lengte en omvang van een tra-
ject naar werk. 
De aanvragen moeten worden 
aangevraagd bij de Belasting-
dienst/Toeslagen in de lopen-
de maand of één maand vooraf-
gaand aan de start van de kin-
deropvang. De toeslag wordt 
niet met terugwerkende kracht 
verstrekt. 
Wanneer een van de partners 
niet werkt of een traject naar 
werk volgt dan valt het gezin niet 
onder de Wet kinderopvang en 
komt dit gezin niet in aanmer-
king voor de kinderopvangtoe-
slag. Toch kan het soms in het 
belang zijn van de ouders of het 
kind om gebruik te maken van 
kinderopvang. Op basis van een 
sociaal-medische indicatie kan 
een gezin bij de gemeente in 
aanmerking komen voor een te-
gemoetkoming in de kosten. 
Meer informatie: www.rijksover-
heid.nl en www.toeslagen.nl. 

Veranderingen 
kinderopvang

Deze foto dateert van precies 100 jaar geleden, toen het 40-jarig ju-
bileum van Vondel werd gevierd (bron: beeldbank Historische Vereni-
ging Oud Uitgeest)
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Aanpak woning is nu voordeliger

Hele winter korting bij Casafix 
Castricum - Het gaat goed 
met Casafix, het bedrijf van 
Niels en Arie van Zandwijk. 
Vanwege de voortdurende 
uitbreiding van de werkzaam-
heden zijn er twee nieuwe be-
drijfsbussen aangeschaft bij 
Marc Jorissen Autoservice, 
gevestigd op de Castricum-
merwerf. 
Iedereen die zin  heeft om het 
huis eens grondig aan te pak-
ken kan Casafix inschakelen. 
Casafix Totale Woningafwerking 
is een onderdeel van Van Zand-
wijk Schilderwerken en dit be-
drijf biedt iedereen die het huis 

wil aanpakken en daar zelf de 
tijd of kennis niet voor heeft een 
helpende hand. En wie tot 5 april 
een opdracht geeft voor bin-
nenwerk ontvangt tien procent 
winterkorting! Naast schilder-
werk verzorgt het bedrijf diver-
se andere werkzaamheden, zo-
wel binnen- als buitenhuis. Denk 
dan aan stofferen, stucwerk en 
klein timmerwerk. Casafix To-
tale Woningafwerking biedt het 
gemak van één aanspreekpunt 
voor het plannen en regelen van 
de hele klus, van opname tot op-
levering. Of het gaat om de zol-
der, de woonkamer, een trap of 

het hele huis; Casafix kan het 
tot in de puntjes verzorgen. Het 
team plaatst deuren en ramen, 
brengt gipsplaatplafonds aan, 
vensterbanken en plinten, ver-
zorgt het stukwerk van wanden 
en plafonds, legt tapijt en lami-
naat en hangt zonwering, gordij-
nen en vitrage op in combinatie 
met schilderwerk. Motto van het 
bedrijf is: ‘De afwerking is waar 
het om draait! Casafix maakt alle 
woonwensen en plannen waar.’ 
Bel of mail vrijblijvend: tel.: 0251-
658614/06-53242562 of info@
vzschilderwerken.nl. Op de foto 
v.l.n.r.: Arie, Niels en Marc. 

Nieuw: Nobilis zilverspar
Verse kerstbomen bij Bob 
in alle soorten en maten 

Castricum - Bob en zijn ma-
tje Bas zijn net terug uit De-
nemarken waar zij de mooi-
ste Nordmannen hebben uit-
gezocht. Ze zijn niet alleen 
mooi; ook de kwaliteit is su-
perieur. 

Naast de Original Nordmann 
verkoopt Bob de Nobilis zilver-
spar. Bij het selecteren van deze 
bomen kreeg Bob hulp van zijn 
zoon Lars. Samen zochten zij de 
mooiste bomen uit in Duitsland 

afgelopen zomer. ,,Ook dit jaar 
verkopen we de Easyfix stan-
daard waarmee je de boom pro-
bleemloos kunt opzetten. En in 
combinatie met een boom maak 
ik er een leuke aanbieding van. 
De verkoop start donderdag 6 
december. Op zaterdag 15 de-
cember komt de kerstman op 
bezoek met voor de kleintjes een 
verrassing.”
Bobs bomen worden verkocht op 
de Verlegde Overtoom 11 in Cas-
tricum. 

Shellac voor perfecte nagels

Revolutionaire nagelverzorging 
nu bij Haarstudio Avant Garde

Castricum - Op zoek naar een 
exclusieve manicurebehandeling 
met als resultaat twee weken 
lang een fantastische hoogglans 
op de nagels? Haarstudio Avant 
Garde biedt het. Het is geen na-
gellak en het zijn geen kunst-
nagels; het is Shellac die Ineke 
Doornberg van Avant Garde in 
huis heeft gehaald.
,,Een revolutionaire innovatie”, 
vertelt Ineke. ,,Shellac laat niet 

los en zorgt voor een langduri-
ge hoogglans kleur. Afbladderen 
is verleden tijd; het is ideaal voor 
de feestdagen als je er echt per-
fect verzorgd uit wil zien, maar 
ook een goed idee voor vrouwen 
die op vakantie gaan.”
De nagelbranche maakt de laat-
ste tijd hele grote innoverende 
sprongen voorwaarts. Eerst wa-
ren er de gellakken, nu doet Cre-
ative Nail Design er een schep-

je bovenop met Shellac. Het gaat 
om een hybride gellak die on-
der een UV lamp uithardt. ,,Het 
is dun, flexibel en biedt een ster-
ke natuurlijke bescherming voor 
de nagels”, vertelt Ineke. ,,Na 
een manicure wordt een basis-
laag aangebracht, vervolgens 
een kleurlaag en tot slot een to-
plaag. Het resultaat van de drie 
lagen samen zorgt voor verstevi-
ging van de natuurlijke of kunst-
nagel en als een bijna onslijtbare 
vervanger van gewone nagellak. 
Shellac geeft je sterke, schitte-
rend gekleurde spiegelglansna-
gels die toch flexibel zijn en biedt 
de keuze uit een scala prachti-
ge kleuren, die gegarandeerd 
twee weken lang een schitte-
rend resultaat op de nagels ge-
ven.” De nagels hoeven niet op-
gevijld te worden, Shellac heeft 
geen droogtijd en is te verwijde-
ren in een minuut of acht. 
 
Haarstudio Avant Garde is verder 
gespecialiseerd in alle behande-
lingen voor zowel dames- als he-
renkapsels. De salon is onlangs 
aangepakt en heeft een frisse, 
lichte uitstraling gekregen. Ge-
opend op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag van 8.30 
tot 17.00 uur. Op zaterdag uitslui-
tend op afspraak tot 11.00 uur. 
Het adres is Dorpsstraat 41 in 
Castricum, tel.: 0251-655777. 

Herinneringen aan kerst 
Castricum - Op dinsdag 11 de-
cember is er een Alzheimer Café 
in Castricum en het onderwerp 
is is dit keer ‘Herinneringen aan 
kerst’.  Deze avond is Ben Holt-
zer, een troubadour, gast. Onder 
zijn leiding worden bezoekers 
uitgenodigd om hun herinnerin-
gen aan het kerstfeest te vertel-

len. Ben Holtzer zingt kerstlied-
jes en meezingen is toegestaan. 

Het adres is Sans Souci 113, 
Castricum.  Het programma start 
om 19:30 uur en duurt tot 21.00 
uur. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. 

Wie verdient dit jaar een 
extraatje van Kerst-Inn? 

Castricum - Stichting Kerst-inn bestaat dit jaar 26 jaar. In het 
verleden organiseerde de stichting op kerstavond een sa-
menkomst in De Kern waarbij iedereen welkom was. Sinds 
vorig jaar is het concept veranderd. 

Dit jaar maakt Stichting Kerst-inn  
het voor veertig personen moge-
lijk het kerstconcert te bezoeken 
dat gegeven wordt op zondag 16 
december in de Maranathakerk 
te Castricum vanaf 14.30 uur.

Ook brengen vrijwilligers van 
de stichting op kerstavond een 
kerstpakket of bloemstukje bij 
verschillende mensen langs bin-
nen de gemeente Castricum.

Wie iemand kent die in aanmer-
king komt om extra verwend te 

worden tijdens de kerstdagen  en 
die woonachtig is in de gemeen-
te Castricum, stuurt voor zondag 
9 december een mailtje naar ma-
mamar8@hotmail.comonder ver-
melding van kerst-inn 2012. Ver-
meld in deze mail de eigen naam 
én de naam, adres en telefoon-
nummer van de persoon die men 
wil opgeven. Daarbij een motiva-
tie waarom deze persoon een ex-
traatje  verdient en of de voor-
keur uitgaat naar een concert-
kaartje of naar een kerstpakket.  

Akersloot - Zondagmorgen om 
5.15 uur werd een bewoner van 
de Schubertstraat wakker van 

Vuurwerkbom een luide klap. Bij naspeuring 
bleek dat zijn auto was bescha-
digd. 
De schade is veroorzaakt door 
een vuurwerkbom. 

Castricum - Vorige week zijn in 
de nacht van zondag op maan-
dag ingebroken in acht perso-
nenauto’s. 

Diefstal uit auto’s
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Regio – Dit jaar wordt de collec-
te van Bartiméus Sonneheerdt 
gehouden van 10 tot en met 15 
december. De opbrengst van de 
collecte gaat naar wetenschap-
pelijk onderzoek en het ont-
wikkelen van hulpmiddelen. Dit 
geeft mensen met een visuele 
beperking de kans zelfstandig in 
het leven te staan, mee te doen 
in de maatschappij en hun talen-
ten te ontwikkelen.

Collecte

Limmen - Tijdens de collec-
teweek van het Nationaal MS 
Fonds is met 18 collectanten 
1.062 euro in Limmen opge-
haald. Een bijdrage overmaken 
op giro 5057 te Maassluis kan 
ook nog. Collectant worden? 
Bel tel.: 010-5919839 of ga naar 
www.nationaalmsfonds.nl. 

Opbrengst collecte

Model- en 
portrettekenen
Castricum - Vanaf 15 janu-
ari gaat er bij Toonbeeld een 
cursus model- en portretteke-
nen van start. De cursus is zo-
wel geschikt voor de gevorder-
de als voor de beginnende mo-
deltekenaar. 

Aanmelden via www.toonbeeld.
tv. Ook is het mogelijk om een 
proefles mee te komen draaien. 
Deze les dient alleen betaald te 
worden indien men zich voor de 
cursus aanmeldt. 

Speel-o-theek Castricum 
komt met unieke actie
Castricum - De Speel-o-theek 
komt met de actie ‘lid maakt lid’. 
Als een huidig lid een nieuw lid 
aanbrengt krijgen beiden 2,50 
euro leentegoed. De actie loopt 

tot en met 31 maart 2013.  De 
Speel-o-theek Castricum is elke 
zaterdag geopend van 11.00 tot 
13.00 uur en te vinden boven de 
bibliotheek in Geesterhage.  

Castricum - Zondag 9 decem-
ber wordt er, zoals elke twee-
de zondag van de maand, van-
af 14.00 uur weer gejamd in De 
Bakkerij. Met de maandelijkse 

Open Mic in De Bakkerij

De winnende 5 havo leerlingen v.l.n.r.: Jonne Krom, Jeroen de Kwaads-
teniet, Auke Pauzenga, Maurick Eeltink. 

Jac. P. Thijsse College 
leerlingen ‘in business’
Castricum - De Bizzgame is de 
‘snelkookpanversie’ van een ech-
te onderneming. In één school-
dag moesten 120 leerlingen van 
het Jac. P. Thijsse College onli-
ne alle strategische keuzes ma-
ken waar ondernemers ook mee 
te maken krijgen. Het verslag dat 
ervan gemaakt moet worden, telt 
mee voor het eindcijfer Manage-
ment & Organisatie.
Van de havoleerlingen bleek de 
groep van Jonne Krom, Jeroen 
de Kwaadsteniet, Auke Pauzen-
ga en Maurick Eeltink de glori-
euze winnaar. Van de vwo-leer-

lingen behaalden Dennis Spaan, 
Anne Clair Koopmans en Sven 
de Groote het beste bedrijfsre-
sultaat. Namens sponsor Ra-
bobank Noord-Kennemerland 
reikte bedrijvenadviseur Rowin 
Noorderbroek bioscoopbonnen 
uit aan de winnende teams. 

Daarnaast toonden de leerlingen 
op een andere manier hun on-
dernemende kwaliteiten. Samen 
verdienden ze namelijk een fi-
nanciële bijdrage voor hun eind-
examenfeest in mei, via een Fa-
cebook actie van de bank.

Clusiusleerlingen vervol- 
maken de ‘belevingstuin’
Castricum - Op donderdagmorgen 15 november gingen de leerlin-
gen van klas 4 van het Clusius College Castricum richting Geester-
heem in Uitgeest voor het vervolmaken van de ‘belevingstuin’ aldaar. 
De bewoners van Geesterheem hebben zo in het voorjaar een tuin 
die qua kleuren, geuren en insecten die daarop af komen, de zintui-
gen volop zullen prikkelen. Ze moeten wel tot het voorjaar wachten 
hoe alles eruit komt te zien. 

Klimop pakt uit met exposite
Castricum - Een jaarlijks terug-
kerende traditie werd ook dit jaar 
op De Klimop in ere gehouden: 
de Sint surprisetentoonstelling. 
De kinderen van de bovenbouw 

Oplaadpunt 
Bakkersplein
Castricum - Omdat Dapadoe 
op het Kooiplein binnenkort 
sluit wordt het daar geplaatste 
OV-oplaadpunt naar Vivant Ro-
zing aan het Bakkerspleintje ver-
huisd. De verhuizing vindt plaats 
op 6 december.

Castricum - Een 42-jarige man 
uit Alkmaar is maandagochtend 
rond 01.00 uur aangehouden op 
de Castricummerwerf. De poli-
tie kreeg een melding dat er op 
deze weg een man aan deuren 
van daar geparkeerde auto’s aan 
het voelen was. Agenten zagen 

Diefstal diesel op de Werf

EHBO-cursus voor beginners
Limmen – Vanaf 9  januari or-
ganiseert het Rode Kruis, bij vol-
doende belangstelling, een cur-
sus EHBO. Deze cursus is heel 
uitgebreid, waarbij ook de reani-
matie ruime aandacht krijgt. De 
cursus leidt op voor het lande-

Limmen - Op 26 november zijn 
rond 16.00 uur schapen en koei-
en aangevallen door een hond 
ter hoogte van de Provinciale-
weg 6 in Limmen, tegenover de 
hondenuitlaatplaats. 

De eigenaar heeft een aantal 

Getuigen gezocht na aanval hond
schapen uit de sloot moeten ha-
len en zoals het er nu voorstaat 
zullen een koe en twee schapen 
de aanval niet overleven. 

Neem contact op met de familie 
Dokter, Provincialeweg 6, 1906 
BA Limmen, tel.: 06-53647656. 

ter plaatse een aantal olievaten 
staan en roken diesel. Even ver-
derop stond er bij een vrachtwa-
gen een olievat bij de tank klaar 
om diesel over te hevelen. De 
verdachte werd aangehouden 
en overgebracht naar het poli-
tiebureau.

hebben dit jaar weer surprises 
gemaakt, die de kinderen en ou-
ders afgelopen maandag tijdens 
de verrassenden tentoonstelling 
konden zien.

lijk erkende Oranje Kruisdiplo-
ma, duurt twaalf lesavonden en 
wordt gegeven in de brandweer-
kazerne in Limmen. Voor aan-
melding:  H. v.d. Linden, tel. 072-
5051929, heleenvanderlinden@
quicknet.nl.

jamsessie wil De Bakkerij een 
podium bieden aan het vele ta-
lent dat in de regio rondloopt. 
Deelname is gratis en aanmel-
ding vooraf is niet nodig. 

Els de Does tekent een portret 
van cellist Peter Süring.



‘The Help’ vrijdag in Filmhuis de Zwaan
Uitgeest - De film ‘The Help’ 
wordt vrijdag 7 december ge-
draaid in Filmhuis De Zwaan.
Het is 1962 en de 23-jarige 
blanke Eugenia, door iedereen 
Skeeter genoemd, besluit een 
carrière als schrijfster te begin-
nen. Naar een onderwerp hoeft 
ze niet ver te zoeken, als op een 
dag haar vriendin Hilly vertelt 
over haar missie in alle huizen 
van blanke gezinnen een apart 
toilet te installeren voor de zwar-
te hulp. Hoe meer Hilly gebrand 
is op deze vorm van segregatie, 
hoe meer Skeeter twijfelt aan de 
‘gewone’ manier van doen. Ze 
begint de verhalen te verzame-

len van zwarte vrouwen die als 
hulp in de huishouding werken.
De eerste die haar verhaal aan 
Skeeter durft te vertellen is Aibi-
leen. Ze heeft als hulp al zeven-
tien blanke kinderen opgevoed, 
maar als haar eigen zoon Treel-
ore verongelukt op zijn werk, kij-
ken de blanke bazen de andere 
kant uit. Aibileen haalt ook haar 
vriendin Minny over om Skeeter 
in vertrouwen te nemen. Minny 
is al vaker ontslagen dan ze kan 
tellen, omdat ze haar werkgevers 
altijd van repliek dient.
Het boek dat de drie vrouwen 
schrijven wordt een ontroe-
rend relaas, met schokkende 

maar ook warme verhalen, met 
scherpte, humor en hoop. Hoop 
voor de zwarte gemeenschap, 
maar ook hoop voor Skeeter, Ai-
bileen en Minny dat hun dromen 
niet zo onbereikbaar zijn als ze 
vreesden.
“The Help” werd geregisseerd 
door Tate Taylor en is gebaseerd 
op het gelijknamige boek van de 
Amerikaanse schrijfster Kathryn 
Stocket.

De film is te zien op vrijdag 7 de-
cember in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest. De zaal is open vanaf 
kwart voor acht en de film be-
gint om 20.15.  Toegang: 5 eu-
ro inclusief een heerlijk kopje 
koffie voorafgaand aan de film. 
(“Vrienden” 4 euro). Kaarten in 
de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest. 

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

Thuis 
09:00 JE3 - HBS JE4 
09:00 ME2 - Castricum ME3 
09:00 MF1 - Alkmaar MF5 
10:15 MixF1 - Magnus mix F1 
10:15 ME1 - Hermes ME1 
10:15 M8D2 - Amstelveen 
M8D1
11:30 JD1 - AthenA JD4 
13:00 MC1 - Hermes MC1 
14:30 JB1 - Alkmaar JB2 
16:00 MB2 - Hermes MB2 
17:30 MA1 -Kraaien MA1

Uit 
09:00 ME4 - HBS ME6  
09:00 ME3 - Terriërs ME5  
09:15 M8D1 - WFHC Hoorn 
M8D1  
09:30 JE1 - Alkmaar JE1  
10:15 JE2 - Rood-Wit JE3  
10:15 MD1 - Alkmaar MD3  
11:30 JD2 - Kikkers JD3
13.00 JC1 - Saxenburg JC1  
13:30 MB1 - HIC MB2  
14:30 MC2 - Castricum MC5 

Zondag 16 september

Uit
12:30 HA - Rood-Wit HD 
16:15 D1 - VVV DJ6

Speelschema 
jeugd MHCU

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 7 december 
is er weer een klaverjasavond in 
de kantine van FC Uitgeest. De 
avond begint om 20.00 uur. Er 
zijn weer mooie prijzen te win-
nen met het kaarten en de ver-
loting. De kantine is open vanaf 
19.30 uur.
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