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Ernstig ongeluk op N203
Uitgeest - De hulpdiensten wer-
den vorige week woensdagoch-
tend omstreeks kwart voor 10 
gealarmeerd voor een ongeval 
op de provincialeweg N203 ter 
hoogte van de afrit van de A9.
Ter plaatse waren twee auto`s 
met elkaar in botsing gekomen. 
De bestuurder van de Audi wilde 
vanaf Uitgeest de A9 opdraaien. 
De andere auto komende uit de 
richting van Krommenie raakte 
hierbij de Audi vol in de zijkant.

Beide bestuurders zijn gewond 
naar het ziekenhuis gebracht. 
De verkeersongevallenanaly-
se van de politie doet onderzoek 
naar de precieze toedracht van 
het ongeval. 
Beide auto`s raakten zwaar be-
schadigd en zijn afgevoerd door 
een bergingsbedrijf. De kruising 
was tijdens het ongeval groten-
deels afgesloten. Dit zorgde voor 
enige verkeersoverlast. (bron: 
www.112-uitgeest.nl)

Uitgeest - Als je veertien jaar 
bent en in Praag met darten de 
open Tsjechië wint dan kun je 
er van uit gaan dat je het goed 
hebt gedaan. Enigszins verle-
gen schuift Wessel Nijman uit 
Uitgeest aan tafel samen met 
zijn sponsor en coach Pie-
ter van Dijk van PG darts, wat 
sinds anderhalf jaar staat voor 
Pieters Grootste webshop op 
het gebied van dartsartikelen.

Bij Wessel thuis is darten heel ge-
woon, zijn vader en broer Jes-
per weten de pijltjes ook prima 
te plaatsen dus heel verrassend 
is het niet dat Pieter via Jesper 
op het spoor van Wessel kwam. 
Al vrij snel zag hij dat deze jon-
ge Bonhoeffer student kwalitei-
ten had. Vereisten als een goeie 
worp, de houding en positiviteit 
waren aanwezig. 
Pieter stopt veel tijd en geld in 
zijn pupillen en verwacht daar-
voor terug wel de nodige inzet. 
Er wordt net als bijvoorbeeld bij 
voetbal, ieder weekend getraind 
en in aanloop naar een toernooi 
is er veel contact.
Tijdens een toernooi wordt er vol-
ledige focus gevraagd. Een goede 
klik tussen coach en pupil is zeer 
belangrijk om verder te komen en 
dat die klik er is kan Wessel be-
amen. Anderhalve week geleden 
vertrokken beiden met de auto 
naar Praag.
Pieter: “Wij zijn een dag van te vo-
ren vertrokken zodat Wessel zich 
in alle rust kon voorbereiden op 
het toernooi, ik had er vertrouwen 
in en wist dat hij kon winnen.” Na 
2200 kilometer rijden werd Praag 
bereikt. Wessel: “We zijn de stad 
in gegaan, dat was erg mooi, ik 
heb die nacht goed geslapen en 
na het ontbijt zijn we richting 

toernooi gereden. Ik moest pas 
om 18.00 uur spelen en kwam in 
de kwartfinale. Zo kwam ik steeds 
een stapje dichterbij. Het ging 
goed en tijdens het darten zocht 
ik oogcontact met Pieter. De rust 
die hij uitstraalt werkt goed.”
Na de winnende worp sprong 
Wessel dolgelukkig in Pieters ar-
men en kon een feestje worden 
gevierd. “Ik belde mijn ouders die 
het echt super vonden en hun 
blijdschap zelfs uitschreeuw-
den” aldus Wessel. De volgen-
de ochtend kreeg Pieter de win-
naar maar moeilijk wakker want 
het hele gebeuren had aardig 
wat energie gekost. Er werd nog 
een extra dagje in Praag doorge-
bracht om na te genieten en na 
een stukje in de Uitgeester Cou-
rant kwamen er thuis veel reac-

ties. Wessel: “Leraren hadden 
het gelezen en mijn klas had een 
taart geregeld, heel erg leuk al-
lemaal.”
Met het winnen van de open Tsje-
chië heeft Wessel zich weten te 
plaatsen voor Winmau 2015 een 
gerenommeerd toernooi dat in 
oktober plaats zal vinden in Hull. 
Coach Pieter gaat er het komen-
de jaar op toezien dat Wessel de 
scherpte behoudt.
Wessel: “Het is voor mij overdui-
delijk dat ik zonder Pieter nooit 
deze titel had behaald maar nu 
komt het pas want Winmau is 
het hoogst haalbare in de British 
Darts Organisation.” 
Meer info op www.facebook.
com/PGDarts door middel van 
een like en via www.pgdarts.nl. 
(Monique Teeling)

Winnaar Wessel Nijman 
heeft scherpe focus
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Rugbyclub laat winst glippen
Castricum - Cas RC heeft zich-
zelf tekort gedaan door met een 
gelijkspel uit Leiden te vertrek-
ken. In de laatste minuut scoorde 
Diok de gelijkmaker, waardoor 
13-13 werd bereikt. Na de plaat-
sing voor de kampioenspoule 
vorige week heeft de Castricum-
se Rugby Club de derde plaats 
stevig in handen, maar bij de uit-
wedstrijden wil het winnen niet 
zo vlotten. Van de drie uitwed-
strijden werden er twee verloren 
en het is zaak om dit niet ver-
der aan te wakkeren. De fl itsen-
de start van de gasten overrom-
pelde Diok volledig en binnen 
twintig minuten stond er 0-13 op 
het scorebord via een rake pe-

nalty van Matt Ball en tries van 
Romain Raine en Sam Palmer. 
Langzaam maar zeker herpak-
te Diok zich en via twee penal-
ty’s en nog een geconverteerde 
try in de laatste minuut wisten zij 
zich zeker van twee punten. 
De Duinranders voegen ook 
twee punten toe aan hun con-
to, echter zij zullen met een kater 
terugkijken op deze wedstrijd; 
aan de opdracht is niet voldaan. 
Zaterdag 6 december staat de 
laatste wedstrijd voor de winter-
stop en eerste fase op het pro-
gramma. De Castricumse Rugby 
Club speelt thuis tegen de Hoo-
kers om 15.00 uur. Foto: Theo 
Beentjes.

Website Gerard Brinkman grote hit
Castricum - Een meeuw her-
kent iedereen wel, maar soms zie 
je vreemde vogels vliegen. In het 
afgelopen half jaar is de nieu-
we site om vogels te herkennen, 
www.welkevogelisdit.nl, al meer 
dan 50.000 maal geraadpleegd. 

Het succes heeft er toe geleid 
dat de site nu ook in het Engels 
vertaald is en daardoor beschik-
baar komt voor een veel grotere 
groep natuurliefhebbers. In mei 
2014 startte Gerard Brinkman 
vanuit Castricum de nieuwe si-
te; een nieuwe en gemakkelijke 

manier om vogels te herkennen. 
De site is opgezet voor mensen 
die graag in de natuur wandelen 
of fi etsen en daar vogels zien, 
maar vaak niet goed weten wel-
ke vogel dit was. Op de site hoe-
ven de gebruikers slechts enke-
le kenmerken op te geven. De 
combinatie van deze kenmer-
ken leidt tot een suggestie wel-
ke vogel gezien is. Uit het veel-
vuldige gebruik blijkt dat de site 
in een behoefte voorziet. Naast 
de vijftigduizend mensen die de 
site bezochten, ontving Brink-
man meer dan honderd mailtjes 

van gebruikers, die foto’s of fi lm-
pjes van vogels opstuurden. In 
de afgelopen maanden is de site 
in het Engels vertaald en onder 
de naam www.whatbirdisthis.org 
sinds twee weken ook internati-
onaal actief. Brinkman: ,,Als de 
informatie er dan toch is, is het 
natuurlijk zonde als deze niet 
voor een grotere groep mensen 
beschikbaar komt. De Engelse 
vertaling is een logische stap. 
Tenslotte komen veel vogels die 
in Nederland algemeen zijn, ook 
in Engeland of Ierland voor. Met 
de vertaalde site hopen we gro-

Theaterstuk in wording
Castricum - Op het Jac. P. Thijs-
se College treffen de leerlingen 
van de 6 VWO theaterklas voor-
bereidingen voor de theater-
productie ‘Geen Probleem’ die 
in februari opgevoerd zal wor-
den. Deze theatervoorstelling is 
in het kader van het profi elwerk-
stuk die de leerlingen dit jaar af 
moeten ronden. In totaal bestaat 
de klas uit een groep van acht-
tien leerlingen waaronder alle 
taken die komen kijken bij het 
op de planken zetten van thea-
terproductie onderling zijn ver-
deeld. Om deze taken goed uit 
te voeren hebben de leerlingen 
eerst een theoretisch onderzoek 
gedaan naar hun eigen deelon-
derwerpen. 
Deze deelonderwerpen zijn on-
der te verdelen in: kleding/grime, 
decor, scenario, dans, muziek en 

PR. Op basis van dit onderzoek 
zullen zij de productie ‘Geen Pro-
bleem’ op geheel professionele 
wijze tot stand brengen. 
De theoretische onderzoeken 
zijn onderhand afgerond en dit 
betekent dat de leerlingen hun 
opgedane kennis kunnen bun-
delen zodat de krachtige en ori-
ginele voorstelling steeds dich-
terbij komt. 
De geheel zelfgeschreven pro-
ductie ‘Geen Probleem’ zal het 
publiek meenemen in de emotio-
nele achtbaan waar tieners door 
worden meegenomen. Proble-
men als pesten, homoseksuali-
teit, depressie en lastige thuissi-
tuaties komen allemaal aan bod. 
De productie zal dus de vaak in 
de doofpot gestopte moeilijke 
kant van het leven van tieners 
belichten.

Dementie; de rol van de 
huisarts en de diagnose

Castricum - Op dinsdag 9 de-
cember is er een Alzheimer Café 
in Castricum en het onderwerp 
is: ‘Dementie, rol van de huis-
arts en diagnose’. De gespreks-
leider is Anke Beerlage en zij 
ontvangt huisarts Van de Maar-
el uit Castricum. Vaak is er twijfel 
en durft men niet naar de huis-
arts te gaan met zijn zorgen. Dat 
is jammer, want een huisarts kan 
snel uitsluitsel geven.
Deze avond wordt verteld hoe 
een en ander in zijn werk gaat en 
hoe tot een diagnose wordt ge-
komen. Meer weten over dit on-
derwerp? Ga eens naar het Alz-
heimer Café in Servicefl at Sans 

Souci. Adres: Sans Souci 113. 
Het programma start om 19.30 
uur en duurt  tot 21.00 uur. Ieder-
een is welkom: mensen met ge-
heugenproblemen, partners, kin-
deren, vrienden, buren. De toe-
gang én het eerste kopje koffi e 
zijn gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig. De bezoekers krijgen 
informatie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Bij elk café worden 
deze geïnterviewd door de vas-
te gespreksleider. Na dit gesprek 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Er is een tafel met bro-
chures en andere literatuur om 
thuis na te lezen.

tere groepen mensen in heel Eu-
ropa voor vogels te interesseren.”

www.lijfengezondheid.nl
Pssst... Geheimpje...!
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Concert Projectkoor: To Bethlehem
Castricum - Projectkoor Castri-
cum organiseert evenals vorige 
jaren een kerstconcert, dit keer 
onder de titel ‘To Bethlehem’. Het 
concert is op zondag 14 decem-
ber vanaf 14.30 uur in de Mara-
nathakerk.
Het gevarieerde programma ver-
meldt onder meer het befaam-

de Gloria van Vivaldi, twee aan-
grijpende composities van Karl 
Jenkins, enkele befaamde ca-
rols bewerkt door David Will-
cocks en de vrolijke Ragtime Ca-
rol van Tambling. De sopraan In-
eke Baksteen zingt enkele fraaie 
solo’s. 
De pianobegeleiding wordt ver-

zorgd door de vaste begeleider 
Gijs Braakman. 
Dirigent is Cees Brugman, ac-
tief als dirigent van projectkoren, 
examinator, arrangeur en mu-
ziekrecensent. Kaarten zijn ver-
krijgbaar in de kerk. Kijk voor 
meer informatie op www.pro-
jectkoor-castricum.nl.

Bij ‘t Mirakel van Bakkum
Zondagmiddag Blues in 
Bakkum met met DDBP 

Bakkum - Zondag, 7 december 
is er weer een editie van Blues in 
Bakkum bij ’t Mirakel van Bak-
kum. Vanwege groot succes bij 
de vorige optredens maakt de 
bluesband Double Dutch Blues 
Project (DDBP) weer zijn op-
wachting. 

Deze regionale band is ontstaan 
uit een gelegenheidsformatie 
ter gelegenheid van een groot 
bluesfestival in Ierland in 2007.  
De muzikanten komen uit bands 
als Full Speed, Boothill Under-
takers/Black Dog, Xcusa,Stone 
Def, Van Kessel. Het repertoire 

is in de zeven jaar van het be-
staan omgezet in een hechte 
bluesmix. De band speelt drie 
sets met covers uit het repertoi-
re van onder andere. ZZ Top, J. 
Geils Band, Fabulous Thunder-
birds, Muddy Waters, John May-
all, Fleetwood Mac, Rory Gallag-
her. De bezetting: Jan van Bode-
graven zang, Hans Duyn mond-
harmonica, Rob Verkerk gitaar, 
Dave Bos bas, Gino v. d. Spree 
drums. Aanvang 15.30 uur en de 
toegang is gratis. ’t Mirakel van 
Bakkum is te vinden aan de Hee-
reweg 36 in Bakkum Noord, tel.: 
0251-671353 of 06-51144262.

Kerstshow in Museumboerderij
Reis door het leven van 
kunstenaar Jan Makkes

Regio - Van zaterdag 13 decem-
ber tot en met zondag 4 janua-
ri kan men tijdens de kerstshow 
in Museumboerderij Jan Makkes 
weer genieten van een wereld 
vol kleur op een unieke locatie. 
Zonder afspraak kan men tussen 
11.00 en 18.00 uur terecht voor 
een ‘reis door het leven’ van de 
gedreven kunstenaar Jan Mak-
kes. Aan de hand van veel niet 
eerder getoond werk krijgt men 
een goede indruk van zijn talent, 
zijn unieke kleurgebruik en de 
mens Jan Makkes. Ongeveer 100 
schilderijen, pastels, tekeningen 
en gouaches worden vertoond 
in verschillende zalen in de Mu-
seumboerderij die speciaal hier-
voor in kerstsfeer is gebracht. 
De toegang is gratis. Jan Mak-
kes (1935-1999) was als schil-

der bekend door zijn bijzonde-
re kleurgebruik. Op deze kerst-
show is ook te zien dat hij in al-
le schilder- en tekentechnieken 
een meester was. Landschap-
pen, portretten, kloosters en ker-
ken, de haven van IJmuiden of 
Tata Steel, alles inspireerde hem. 
Museumboerderij Jan Makkes 
is te vinden aan Hofgeesterweg 
22a in Velserbroek.  Buiten ge-
noemde tijden kan men ook na 
afspraak terecht voor een be-
zichtiging. Bel dan voor een af-
spraak met Elly Makkes:  023-
5376227. Wie met de auto komt 
wordt aangeraden te parkeren 
op het terrein van voetbalvereni-
ging VSV aan de Hofgeesterweg. 
De boerderij ligt op slechts 100 
meter afstand. Zie ook www.mu-
seumboerderij-janmakkes.nl.

Spelen, helden en wijn
Castricum - Woensdag begint 
om 20.00 uur een spelletjes-
avond in De Bakkerij. Zaterdag 6 
december staat het vanaf 21.00 
uur in teken van superhelden 
dus het publiek gaat verkleed 
als Batman, Superman, Spider-
man, Wonder Woman et cetera. 
Er is een speciale verrassings-
act. Entree gratis. Zondag 7 de-

cember kan iedereen vanaf 14.00 
uur wijn proeven. De is de eer-
ste van een reeks in samenwer-
king met Nolet. Wijnkenner Pau-
lien Zwikker geeft deze keer uit-
leg over de wijnen  uit Chili (fo-
to). Reserveren is mogelijk door 
een mailtje te sturen naar wijn-
proeverijcastricum@gmail.com. 
Meedoen kost 12,50 euro. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

 donderdag 16.00, 18.45 & 21.15 uur
vrijdag 15.30, 18.45 & 21.15 uur

zaterdag & zondag 16.00, 18.45 & 21.15 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 18.45 & 21.15 uur

Gooische Vrouwen 2
woensdag 15.30 uur

The Hobbit 3 - 3D
woensdag 20.00 uur

The Hobbit 3 - 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag &

 zondag 21.15 uur 
dinsdag 14.00 uur

Trash
vrijdag & zaterdag 18.45 uur
The Hunger Games: 
Mockingjay - Part 1

donderdag 18.45 uur
zondag 18.45 uur
dinsdag 21.15 uur

Samba
vrijdag 16.00 uur   

zaterdag & zondag 13.30  &  16.00 uur   
woensdag 13.30 uur   

Mees Kees op de planken
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 16.00 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 2D

zondag 11.00 uur   
woensdag 13.30 uur   

Wiplala
vrijdag 15.30 uur   

De Club van Sinterklaas 
en het pratende paard

Programma 4 dec t/m 10 dec 2014

Gooise vrouwen 2
Als Claire totaal veranderd te-
rugkomt uit Burkina Faso her-
kennen haar vriendinnen haar 
amper. 
Voor Cheryl is de maat vol als ze 
ontdekt dat Martin haar voor de 
zoveelste keer bedriegt: ze zet in 
op een echtscheiding. Anouk, 

ook ongelukkig in de liefde, 
dreigt een eetprobleem te ont-
wikkelen. Roelien gaat juist in op 
het huwelijksaanzoek van Evert. 
Een even noodlottig als bizar on-
geval voert de vriendinnen naar 
de besneeuwde bergtoppen van 
Oostenrijk.

De klas van Mees Kees mag een 
toneelstuk gaan maken. Ieder-
een heeft er zin in, totdat ze er 
achter komen dat het stuk dat 
directrice Dreus heeft uitgeko-
zen verschrikkelijk saai is. Het 
moet bovendien worden opge-
voerd in het zaaltje van het na-
bijgelegen bejaardenhuis. Mees 
Kees probeert het een en ander 
op te lossen en geeft het stuk 
een eigen draai, zoals alleen 
Mees Kees dat kan. Net als alles 
op rolletjes loopt, vertelt Dreus 

Mees Kees Op De Planken
dat de juf terugkomt van zwan-
gerschapsverlof. Mees Kees zal 
dus plaats moeten maken. De 
hele klas is in rep en roer. Ze 
vinden het maar stom dat Mees 
Kees weggaat. Mees Kees vindt 
het zelf ook ellendig, maar hij 
kan er niets aan doen. Hij is im-
mers een stagiair en de juf is een 
echte juf. Hij moet naar de kleu-
ters waar Mees Kees volgens de 
regels van Dreus een half jaar 
stage moet lopen. Zou alles uit-
eindelijk toch nog goed komen?
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Annie Molenaar en Gerda Huijbens 
benoemd tot Lid van Verdienste

Uitgeest - Op vrijdag 21 novem-
ber werd de Algemene Leden-
vergadering van FC Uitgeest ge-
houden. In het redelijk bezette 
clubhuis van FC Uitgeest gaf het 
bestuur informatie over het afge-
lopen seizoen.
Het afgelopen seizoen werden 
enkele verbeteringen aan de 
accommodatie  gedaan. In de 
sporthal is een nieuwe kunst-
grasvloer gelegd en de water-
leiding in de kleedkamers is ver-
vangen. Niet voor iedereen zicht-
baar maar dat waren behoorlijke 
investeringen die noodzakelijk 
waren. Daarnaast werden met 
de financiële hulp van de Stich-
ting Voetbalpromotie Uitgeest 
(de stichting die met Pinksteren 
het ICG Toernooien en Arie Bon-
kenburg Toernooi organiseert) 
de tafels in het clubhuis vervan-
gen.
De exploitatierekening, balans 
en begroting werden door de 
penningmeester doorgenomen. 
Het afgelopen seizoen was fi-
nancieel teleurstellend. Het ver-
enigingsjaar 2013 -2014 werd 
afgesloten met een tekort van 
3.844 euro. Voor dit lopende sei-
zoen is het noodzakelijk dat de 
contributie met 5 euro wordt ver-
hoogd. De contributie bij FC Uit-
geest blijft op een betaalbaar ni-
veau, maar de oplopende kosten 
(energie), stijging van bonds-
contributie en de teruglopende 
inkomsten (clubhuisinkomsten, 
subsidie, sponsoring en con-
tributie) vereist extra aandacht 
voor de financiële huishouding 
van de vereniging. Kortlopend 
kan een verhoging van contri-
butie en consumptieprijzen een 
oplossing bieden, maar dit geeft 
zeker geen oplossing voor de 
lange termijn. Het bestuur moet 
kritisch de kosten beoordelen en 
proberen om extra inkomsten te 
genereren. 
Jack Zwarthoed (voorzitter) 
en Ben Vredenburg (secreta-
ris) waren statutair aftredend. 
Jack en Ben hebben zich be-
schikbaar gesteld en deze voor-
dracht wordt door de vergade-

Jaarvergadering FC Uitgeest

ring goedgekeurd. Ben Vreden-
burg heeft echter wel aangege-
ven dat dit zijn laatste seizoen 
gaat worden als secretaris van 
FC Uitgeest. Dan heeft hij meer 
dan 20 jaar deze functie uitge-
voerd en wil hij het secretariaat 
graag overdragen.
Frits Walsmit werd voorgedragen 
als bestuurslid Voetbal Techni-
sche Zaken. Deze functie was 
het afgelopen seizoen vacant 
en werd ad interim waargeno-
men door Jacob Groenink. De 
benoeming van Frits wordt door 
de aanwezigen unaniem goed-
gekeurd.
Koen Ruiter gaf informatie over 
de voortgang van de werkgroep 
Beter Voetbal. In een overzicht  
zijn alle onderdelen van de voet-
balvereniging overzichtelijk in 
beeld gebracht. Waar staat de 
vereniging en wat wil de vereni-
ging de komende de komende 
jaren gaan bereiken.
Annie Molenaar-Wijgers en Ger-
da Huijbens-Groen werden tij-
dens deze Algemene Ledenver-
gadering benoemd tot Lid van 
Verdienste.  Annie Molenaar is 
al  meer dan 30 jaar actief bij het 
voetbal. Eerst bij VVU en na de 
fusie bij FC Uitgeest. Samen met 
Annie Dibbets doet zij dat met 

veel plezier. Ook zorgden beide 
“ANNIES” jaarlijks voor de be-
zetting in de feesttent tijdens het 
Pinksterentoernooi. 
Gerda is vanaf de fusie in 1996 
wedstrijdsecretaris voor de 
jeugd en daarnaast ondersteunt 
zij haar vader voor het zondag-
voetbal. Daarnaast is zij actief 
geweest als coördinator voor 
het Vrouwenvoetbal en floot zij 
regelmatig een wedstrijd. Bei-
den blijven gelukkig actief bin-
nen de vereniging als vrijwilliger. 
Beiden ontvingen uit handen van 
de voorzitter  de verenigingspla-
quette.

Nieuwe burgemeester 
officieel benoemd

Uitgeest - De ministerraad heeft 
vrijdag de benoeming van Wen-
dy Verkleij tot burgemeester van 
Uitgeest definitief gemaakt.
De benoeming gaat in op 15 ja-
nuari 2015.
Verkleij (51 jaar) is lokaal lid van 
Burgerbelangen en landelijk lid 
van de VVD. Zij is vanaf 2011 
wethouder van de gemeente Bo-
degraven-Reeuwijk. Van 2002 tot 
2010 was zij raadslid van de ge-
meente Reeuwijk.

Lang leve de sportouder!
Uitgeest - Vorige week dinsdag 
is er, in samenwerking met Bibi 
de Louw van de KNVB, een in-
spirerende, leerzame maar voor-
al leuke workshop gehouden bij 
FC Uitgeest met als titel ‘Lang le-
ve de sportouder’. Een avond die 
in het teken stond van de be-
wustwording van ouders, leiders 
en trainers over de vraag hoe wij 
onze kinderen deze prachtige 
sport laten beleven. Zijn we echt 
wel zo positief en zonder voor-
oordeel als we altijd denken? Of 
komt zelfs de grootste enthousi-
asteling tot de conclusie dat het 
credo ‘less is more’ vaker van 
toepassing is als hij of zij soms 
denkt.

Een hoop goede discussies ver-
der onder de bezielende leiding 
van Bibi de Louw is de conclusie 
dat we het allemaal best goed 
doen, we bedoelen het goed en 
we willen het beste voor ons 
kind. Misschien is het wel wat 
Wim Sonneveld in onvervalst 
Amsterdam accent al aanhaalde: 
je zingt aardig alleen komt het 
soms een beetje rottig je strot 
uit.....

Vol inspiratie en met de blik de 
goede kant op pakken de 30 
aanwezige deelnemers het weer 
op en zullen het, waar nodig, uit-
dragen naar de rest van de ver-
eniging.

Zaterdag 6 december 
Junioren:
FC Uitgeest A1 -SVW 27 A1 14:30
Jong Holland B1-FC Uitgeest B1 10:15
FC Uitgeest B2-Vitesse 22 B1 11:35
Berdos B3-FC Uitgeest B3 12:30
FC Uitgeest B4-Reiger Boys B5 12:30
FC Uitgeest B5-Egmondia B2 14:30
EDO hfc C1-FC Uitgeest C1 10:15
FC Uitgeest C2-
Sporting Krommenie C1 14:30
KFC C2-FC Uitgeest C3 12:15
FC Uitgeest C4-KSV C6 14:30
Meervogels 31 C3-FC Uitgeest C5 14:45
SVA C5-FC Uitgeest C6 14:30
FC Uitgeest C7-ODIN 59 C3 13:00
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-Blokkers De MB2 14:30
Limmen MB2-FC Uitgeest MB2 11:00
FC Uitgeest MC1-Purmerend MC2 11:30
FC Uitgeest MC2-DSS MC3 13:00
FC Uitgeest MD1-Assendelft MD1 thuis 
 10:00
Pupillen:
Zeevogels D1-FC Uitgeest D1 12:00
FC Uitgeest D2-ADO ‘20 D3 11:30
Limmen D3-FC Uitgeest D3 13:00
FC Uitgeest D4-Foresters de D5 09:00
ADO ‘20 D7-FC Uitgeest D5 10:10
Vrone D5-FC Uitgeest D6 11:30
HSV D7-FC Uitgeest D7 10:30
FC Uitgeest E1-Voorland E1 13:00
Rijp (de) E1-FC Uitgeest E2 11:30
Foresters de E6-FC Uitgeest E3 10:00
ADO ‘20 E6-FC Uitgeest E4 10:15
FC Uitgeest E5-Westzaan E2 10:15
FC Uitgeest E6-Saenden E1 11:30
FC Uitgeest E7-Egmondia E2 11:30

FC Uitgeest E8-Blauw Wit (W) E2 10:15
VSV E4-FC Uitgeest E9 09:00
FC Uitgeest E10-Meervogels 31 E5 09:00
ADO ‘20 ME1-FC Uitgeest ME1 10:15
Bloemendaal F1-FC Uitgeest F1 08:30
FC Uitgeest F2-Rijp (de) F1 10:15
FC Uitgeest F3-Fortuna Wormerv. F3 09:00
Kennemers F2-FC Uitgeest F4 09:00
Alcmaria Victrix F4-FC Uitgeest F5 09:00
FC Uitgeest F6-Kennemers F6 09:00
Zaanlandia F5-FC Uitgeest F7 08:45
FC Uitgeest F8-KFC F6 10:15
FC Uitgeest F9-ODIN 59 F8 09:00
ADO ‘20 F8-FC Uitgeest F10 09:15
AFC 34 MP1-FC Uitgeest MP1 10:30
FC Uitgeest KB1 09:00
G-team:
ZCFC G1-FC Uitgeest G1  11:00

Zondag 7 december 
Senioren:
Spirit’301-FC Uitgeest 1 14:00
Hoofddorp s.v. 4 -FC Uitgeest 2 11:30
FC Uitgeest 3-Velsen 4  11:00
Alcmaria Victrix 4-FC Uitgeest 4 12:00
FC Uitgeest 5 -Kolping Boys 5 10:30
FC Uitgeest 6 -Wherevogels De 4 13:30
FC Uitgeest 7-Foresters de 8 10:30
FC Uitgeest 8-Hoofddorp s.v. 10 12:45
Berdos 3-FC Uitgeest 9 11:30
Koedijk 14-FC Uitgeest 10 14:00
Foresters de 10-FC Uitgeest 11 14:00
FC Uitgeest 12-KFC 5 10:30
Junioren: 
OFC A2-FC Uitgeest A2  12:00
FC Uitgeest A3-Kolping Boys A1 13:30
Meisjes:
KFC MA1-FC Uitgeest MA1 11:30

Vaarexcursie
Regio - Tienduizenden vo-
gels verblijven in de winter kor-
te of langere tijd in het Wormer- 
en Jisperveld. Smienten, wul-
pen, watersnippen, goudplevie-
ren, kieviten (zie foto, gemaakt 
door Keesjan Schwiebbe), fu-
ten, meeuwen- en ganzensoor-
ten. Maar ook de grote zilverrei-
ger en blauwe kiekendief, gro-
te zaagbek, brilduiker en nonne-
tje. U kunt de vogels zelf spot-
ten tijdens een vaarexcursie in 
dit gebied op zondag 7 decem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur. Re-
serveren bij De Poelboerderij via 
075-6219100 of per e-mail be-
zoekerscentrum@poelboerde-
rij.nl. Kosten 12 euro, kinderen 
3 euro. Leden Natuurmonumen-
ten, Vogelbescherming Neder-
land, Vogelbeschermingswacht 
Zaanstreek en Vrienden van de 
Poelboerderij 8 euro. Meer infor-
matie: www.poelboerderij.nl. Af-
vaart Poelboerderij Veerdijk 106 
in Wormer.
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Burgerlijke Stand Castricum
Overleden
Akersloot 23-11-2014: Kaan-
dorp, Margaretha gehuwd ge-
weest met Velzeboer, Joan-
nes Egidius. Castricum 20-11-
2014: Bleeker, Cornelis W. 23-
11-2014: Sibinga, Johanna E. 
26-11-2014: Buijs, Jacqueline 
M. Limmen 25-11-2014: Bruins, 
Engelmundus T. Velsen 26-11-
2014: Schoenmaker, Johanna 
L. 26-11-2014: van Gelder, Lou-
rens.     
 
Geboren
Castricum 26-10-2014: Karssen, 

Gijs Piet, zoon van W.J. Kars-
sen en C.G. Krom. 24-11-2014: 
Glorie, Thijn Jacobus Erk, zoon 
van N.C. Glorie en S.H. Wester-
hof. 26-11-2014: ter Maat, Ya-
ra Franca Yanna, dochter van 
H.B.J. ter Maat en A.L. Verberne.
 
Huwelijken
Amsterdam 21-11-2014: van 
Duijn, Franciscus A. en van der 
Woude, Sietkse. Castricum 26-
11-2014: de Winter, Gaylord en 
Kneppers, Nelleke. Akersloot 
28-11-2014: Krom,  Jeroen S. en 
Putter, Sabine C.

Drie diefstallen op een dag
Castricum - Vorige week maan-
dag is er een winkeldiefstal ge-
pleegd bij een drogist aan de 
Burg.Mooijstraat. Er werd een 
fl esje parfum ter waarde van 
24,99 euro weggenomen. Het 
gaat om een man van ongeveer 
45 jaar oud, met zwart kroes-
haar van ongeveer vijf centime-
ter lang, de oren zichtbaar, zwar-
te snor en baard, circa 185 cen-
timeter lang, groene jas met ca-
puchon, beige broek en donke-
re schoenen. De man is wegge-
lopen in de richting van het NS-
station.
Op de Torenstraat werd om-
streeks 14.15 uur een portemon-

nee weggenomen uit een mand-
je op een scootmobiel. De be-
stuurster werd ter hoogte van de 
groenteboer aangesproken door 
een man en een vrouw in een, 
voor haar, vreemde taal. Even la-
ter kwam zij er achter dat haar 
portemonnee was weggenomen. 

Tussen 15.00 en 15.45 uur is er 
in het winkelcentrum Geester-
duin een portemonnee gestolen. 
Met de pinpas is geld van de re-
kening opgenomen. Vermoede-
lijk is er over de schouder mee-
gekeken bij het pinnen bij Albert 
Heijn en is de portemonnee la-
ter gestolen. Kerstman bezoekt aan 

Tuincentrum Frits Janssen
Akersloot - Kerstshoppen? Dat 
kan bij Tuincentrum Frits Jans-
sen in Akersloot. Buiten staat  
een ruim assortiment aan prach-
tige kerstbomen. Van de gewo-
ne kerst spar, de Blauwspar, de 
Servische spar tot de Nordman; 
van klein tot groot, gezaagd, met 
kluit of in pot. Dennis: ,,Naast 
onze vertrouwde kerstbomen, 
die we ook dit jaar weer zelf uit 
het Sauerland hebben gehaald, 
verkopen wij dit jaar ook prachti-
ge kerstbomen uit Denemarken. 
Begin september zijn we met 
een aantal leden van de Groen-
Gilde vereniging naar Denemar-
ken afgereisd. Bij de kerstbomen 
kwekerij hadden wij de eerste 
keus om de mooiste bomen op 
het land uit te zoeken en te voor-
zien van een label met de naam 
van ons tuincentrum erop. Voor 
ons geen kerstbomen van de 
groothandel, maar gewoon ver-
se bomen van het land.”
Op de sfeervolle kerstafdeling 
kan iedereen allerlei originele 

kerstspullen uitzoeken, waaron-
der kerstballen, versiering, ver-
lichting, accessoires en kerst-
boomstandaards. En natuurlijk 
de bekende kerststerren, aza-
lea’s, cyclamen en hyacinten. 
Voor wie zelf creatief is, is er een 
ruime keuze uit decoratie en in-
steekmateriaal. Op zaterdag 13 
en zondag 14 december brengt 
de Kerstman een bezoek aan 
Tuincentrum Frits Janssen. 
Dennis vervolgt: ,,Er is die dag  
warme chocolademelk of erw-
tensoep. Binnen is er speci-
aal voor de kleine kinderen een  
kersthoek gemaakt, waar ze 
van 10.00 uur tot 15.00 uur met 
de Kerstman op de foto kunnen 
gaan. Deze foto is een week later 
gratis af te halen op het tuincen-
trum. En de Kerstman heeft voor 
ieder kind een klein presentje 
meegenomen.”
 
Tuincentrum Frits Janssen is te 
vinden op Klein Dorregeest in 
Akersloot.

Akersloot - Auteur Mary 
Schoon (1955) presenteert zon-
dag 21 december haar nieuwste 
roman ‘De liefde achterna’. Dat 
doet zij bij Bruna in winkelcen-
trum ’t Loo in Heiloo. Aanvang: 
15.00 uur. Willem is een vrijge-
vochten veertiger. Ooit was hij 
getrouwd en kreeg hij een doch-
ter, maar die tijd ligt ver achter 
hem. Dan vraagt boerin Versluis 
of hij een antieke trouwjurk naar 
haar dochter wil brengen. Het is 
een begin van een bizarre road-
trip, waarbij Willem de meest uit-
eenlopende fi guren ontmoet, 
maar uiteindelijk zichzelf een 
stuk beter leert kennen. Mary 
Schoon kan als geen ander de 
romantiek van het bonkige boe-
renleven beschrijven.

Presentatie ‘De 
liefde achterna’

Feeërieke én grimmige 
lichtinstallaties Fjoertoer
Castricum - Afgelopen zater-
dag heeft het Castricumse Kun-
stenaarscollectief CAKtwo met 
Marina Pronk, Berend Wijers en 
Peter Rijke groots uitgepakt tij-
dens de tweede editie van Fjoer-
toer Egmond. Zo’n 6500 ‘verlich-
te’ wandelaars liepen een rou-
te van 13, 19 of 25 kilometer en 
langs de route waren maar liefst 
51 lichtacts te bewonderen. Pe-
ter, Berend en Marina waren ver-
antwoordelijk voor twee acts. In 
de voortuin van de familie Eijs-
sen aan de Herenweg 14 in Ber-
gen bewonderenden de wan-
delaar de rustgevende, feeërie-

ke en maar liefst vijf meter ho-
ge verlichte ster. Eén kilometer 
verderop was de sfeer grimmig, 
want daar krioelde het van de 
spinnen en webben die af en toe, 
tot grote schrik van de deelne-
mers, werden verlicht. Als hek-
kensluiter doemde daar de enor-
me reuzenspin uit de mist. 

De derde editie van de fjoertoer 
is op 28 november 2015. Voor 
deelname is inschrijving vereist 
en de ervaring leert dat de kaar-
ten snel zijn uitverkocht. Voor 
meer informatie: www.fjoertoe-
regmond.nl.

Afzwemmers in november
Castricum - Elke woensdagmid-
dag wordt er voor een diploma 
afgezwommen in zwembad De 
Witte Brug. Deze maand hebben 
73 kandidaten een zwemdiploma 
behaald. Op 4 november hebben 
Roan Borst, Sep Verzijde en Mi-
ka Wit voor Jip 1, Guus Rommel 
en Thijs Termes voor Jip 2, Tess 
Glorie en Mees Verkaart voor Jip 
3 en Max Laarhuis voor Jip 4 af-
gezwommen. 
Op 5 november is er door der-
tig kandidaten voor het eerste 
zwemdiploma afgezwommen en 
hebben Roos Baltus, Duuk Be-
ijer, Quinty Boetje, David van 
der Born, Linde van den Bosch, 
Tess Broekema, Dien Chikri, Em-
ma Geerlings, Iris Hilberts, Sop-
hie Jack, Teun Jonker, Jari Koek-
koek, Siep Kroone, Matt Lecaille, 
Eefje Lute, Michiel Meijer, Lieke 
Meintjens, Casper Metselaar, Lu-
cia Nolden, Lieke Opdam, Anne-
lotte Renckens, Zoë van Riet, Em-
ma Schilperoord, Thomas Sint, 
Milou Snijder, Melany Sprenke-
ling, Morris Timmer, Yvonne de 
Wit, Lisa Wolven en Paul Wör-

mann met goed gevolg alle eisen 
voor het A-diploma afgelegd. Een 
week later bestond de groep af-
zwemmers uit 27 kandidaten voor 
het B-diploma. Ze zijn allemaal 
geslaagd: Sofi e van Assema, Jel-
le Beerthuis, Wisse Beijering, Tess 
Bontje, Denise Böom, Luuk Bra-
kenhoff, Anouk de Graaf, Hailey 
van Hove, Mike Huige, Jip Kuil-
man, Zara de Lang, Rosa Meyer, 
Bas Nijzink, Sanne Out, Meijs Pie-
ters, Benjamin Schaafsma, Kevin 
Schermer, Mel Schoorl, Lotte Spil, 
Sanne Spil, Luc Strauss, Doutzen 
van der Veen, Loïs Veenboer, Xa-
vi van der Velde, Trijntje Verhoogt, 
Eliza de Vink en Kai Wit. 
Op 19 november is er door vier 
kandidaten afgezwommen voor 
het C-diploma: Paul Aarden-
burg, Lieke Baltus, Attila Fara-
go en Brent Scholtens. Voor die 
drie Zwemvaardigheidsdiploma’s 
is 26 november afgezwommen. 
Zwemvaardigheid 1 is behaal 
door Sylvain Grogniet en Adeli-
ne Hollmann. Kim Elders en An-
na Sloog hebben Zwemvaardig-
heid 2 gehaald.

Castricum - In Bezoekerscen-
trum De Hoep is de tentoonstel-
ling Nachtbrakers te zien. Be-
zoekers komen er van alles te 
weten over uilen. Dat uilen mui-
zen eten is vast wel bekend. 
Als de muizen zijn opgepeuzeld 
worden de niet verteerbare de-
len uitgebraakt. Er is aan de ui-
len- of braakballen te zien wat 
door de uil gegeten is. Belang-
stellenden worden uitgenodigd 
op zondag 14 december naar 
Bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Zeeweg te komen. De jeugd-
afdeling van de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland houdt 
dan een workshop uilenballen 
pluizen. De workshop duurt van 
11.30 tot 13.00 uur. Aanmelden 
kan via www.pwn.nl/activiteiten 
of via 0251-661066.

Ook uilenballen 
pluizen? 

Kerstman bezoekt aan 
Tuincentrum Frits Janssen
Akersloot - Kerstshoppen? Dat 
kan bij Tuincentrum Frits Jans-
sen in Akersloot. Buiten staat  
een ruim assortiment aan prach-
tige kerstbomen. Van de gewo-
ne kerst spar, de Blauwspar, de 
Servische spar tot de Nordman; 
van klein tot groot, gezaagd, met 
kluit of in pot. Dennis: ,,Naast 
onze vertrouwde kerstbomen, 
die we ook dit jaar weer zelf uit 
het Sauerland hebben gehaald, 
verkopen wij dit jaar ook prachti-
ge kerstbomen uit Denemarken. 
Begin september zijn we met 
een aantal leden van de Groen-
Gilde vereniging naar Denemar-
ken afgereisd. Bij de kerstbomen 
kwekerij hadden wij de eerste 
keus om de mooiste bomen op 
het land uit te zoeken en te voor-
zien van een label met de naam 
van ons tuincentrum erop. Voor 
ons geen kerstbomen van de 
groothandel, maar gewoon ver-
se bomen van het land.”
Op de sfeervolle kerstafdeling 
kan iedereen allerlei originele 

kerstspullen uitzoeken, waaron-
der kerstballen, versiering, ver-
lichting, accessoires en kerst-
boomstandaards. En natuurlijk 
de bekende kerststerren, aza-
lea’s, cyclamen en hyacinten. 
Voor wie zelf creatief is, is er een 
ruime keuze uit decoratie en in-
steekmateriaal. Op zaterdag 13 
en zondag 14 december brengt 
de Kerstman een bezoek aan 
Tuincentrum Frits Janssen. 
Dennis vervolgt: ,,Er is die dag  
warme chocolademelk of erw-
tensoep. Binnen is er speci-
aal voor de kleine kinderen een  
kersthoek gemaakt, waar ze 
van 10.00 uur tot 15.00 uur met 
de Kerstman op de foto kunnen 
gaan. Deze foto is een week later 
gratis af te halen op het tuincen-
trum. En de Kerstman heeft voor 
ieder kind een klein presentje 
meegenomen.”

Tuincentrum Frits Janssen is te 
vinden op Klein Dorregeest in 
Akersloot.
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Beperk concentratie 
van infrastructuur

Uitgeest - Eerst was er de ver-
breding van de A9 met spits-
stroken. Toen het zeer frequent 
en op geringe hoogte aanvlie-
gen boven Uitgeest volgens het 
nieuwe VVA stelsel. En nu dreigt 
de capaciteit op het spoor maxi-
maal te worden opgerekt. Wat 
volgt hierna?
De metropolitaanse waan van 
de dag gaat nu al zover dat, 
naast het plannen van een op-
stelterrein met tien sporen van 
220 meter lang, een compleet 
project geheten: “Prorail Sprint-
stad” is uitgedacht. Kort gezegd 
dreigt daarbij de gehele stati-
onsomgeving, te beginnen met 
zwembad De Zien, maximaal te 
worden verstedelijkt met flat-
gebouwen, parkeerterreinen en 
zelfs kantoren.
Het zal duidelijk zijn dat dit vol-
ledig in strijd is met de autono-
me Structuurvisie 2020 van Uit-
geest en het collegeprogram-
ma dat afgelopen voorjaar werd 
aangenomen. Het is ondenkbaar 
dat dit mag gebeuren!

Stel voorwaarden bij Prorail 
“Sprintstad”
Het industrieel opstelterrein 
t.b.v.  Prorail “Sprintstad” is door 
alle Colleges in Uitgeest, Cas-
tricum, Heemskerk en Bever-
wijk unaniem afgewezen. Tevens 
is het in strijd met de Provincia-
le beschermingsconstructie erf-
goed en landschap. Het wordt 
tijd om het voor onze regio on-
misbare Intercitynet als speer-
punt in het vervoersbeleid te be-
nadrukken. Zodat Noord Hol-
land Midden uitstekend verbon-
den wordt met alle nationale in-
tercitytreinen en een noodza-
kelijk HSL netwerk voor verbin-
dingen verder in Europa. Dus 
een echte NS dienstregeling en 
geen “Sprintstad metro”. Uit-
geest dient o.i. het karakter van 
forenzengemeente te behouden 
en mag onder geen beding een 
“Prorail Sprintstad” worden!

Stel ook voorwaarden bij de 
Omgevingsraad Schiphol
Met name onze BUCH RE-
GIO ondervindt in Noord Hol-

land Midden enorme hinder van 
luchthaven Schiphol en het door 
I&M opgetuigde nieuwe stelsel. 
Nu de staatssecretaris van I&M 
via de Omgevingsraad Schiphol 
tevens de ruimtelijke ordening 
aan de luchtvaartsector lijkt te 
willen koppelen, is een ferme 
reactie op zijn plaats.  Hier valt 
te denken aan voorwaarden als:
De component Ruimtelijke Or-
dening blijft bij het nationaal, 
provinciaal en lokaal bestuur.
Bij de ORS dient een onafhan-
kelijk voorzitter te worden be-
noemd via openbare sollicitatie.
De beoogde voorzitter is de-
zelfde persoon die thans presi-
dent-commissaris is bij Pro Rail, 
kwartiermaker bij de ORS in op-
richting, toekomstig almachtig 
voorzitter bij deze ORS en tege-
lijkertijd ook actief is in onder 
andere de energiesector en de 
pensioenwereld. 
Daarmee is de noodzakelijke 
onafhankelijkheid van het voor-
zitterschap bij de ORS in oprich-
ting duidelijk in het geding!
Al met al roepen wij de lokale 
en regionale politiek op om tij-
dig in te grijpen.  En Uitgeest 
en omgeving te behoeden voor 
te grote concentratie van infra-
structuur.

Ten slotte:
Last but not least willen wij nog 
eens het belang van een zorg-
vuldige decentralisatie rond on-
ze Natuur en het landschap be-
nadrukken. Van oudsher heeft 
de Provincie Noord Holland 
hierin een goede reputatie. Nu 
in Den Haag EZ de natuur tot 
beleidsterrein mag rekenen, 
dient gewaakt te worden voor te 
eenzijdige nadruk op louter eco-
nomisch gewin. 
Op 24 november hebben wij een 
en ander gemeld bij Commissie 
Ruimte en Milieu van de pro-
vincie Noord Holland. Maandag 
8 december vergadert de Raad 
van Uitgeest over deze ontwik-
kelingen en dit lijkt ons iets dat 
alle bewoners aangaat.

Werkgroep Acties Uitgeest,
Frank du Long, vz. 

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

Kerstconcert Vocallure
Uitgeest - Vocal group Vocal-
lure uit Hoorn zingt klassieke en 
eigentijdse jazzy, latin- en pop-
nummers in swingende close 
harmony. 
Het kerstconcert A Swingin’ 
Christmas, zondag 14 decem-
ber om 14.00 uur in De Zwaan, 
vertelt losjes het verhaal van een 
groep vrienden en vriendinnen 
die op Kerstavond bij elkaar ko-
men. Ze drinken, dansen, flirten, 
plagen en praten, over de Kerst-
gedachte maar vooral over hun 
romantische avonturen. Grap-
pige, vrolijke en melancholieke 
verhalen over de liefde komen 
op tafel. Op Kerstochtend zijn er 
cadeautjes en daarna wordt het 
zowaar een echte witte Kerst. Of 
is dat alleen maar zo in hun fan-
tasie? Ach, de onschuldige en 

soms ondeugende winterpret is 
er niet minder om!
Bekende kerstnummers als Win-
ter Wonderland en Let it snow 
worden afgewisseld met verras-
sende kerstjuweeltjes als Christ-

mas time is here en Christmas 
shopping blues, aangevuld met 
klassiekers als Baby, it’s cold 
outside en Orange colored sky. 

Toegang: 10 euro (korting voor 
6-12 en 65+). Reserveren: www.
vocallure.nl/reserveren. (foto: 
Helena Kuijper)

Uitgeest - Het heeft zich dit sei-
zoen uitbetaald, de versterking 
van het derde team van TTV met 
Billy Fatels en Henk Pel. Het gaf 
het team van Marcel Couwen-
berg, Nico Baltus en Dennis 
Janssen net het beetje meer om 
voor het eerst kampioen te wor-
den in de vijfde klas.
In de laatste speelweek moes-
ten de heren met 8-2 winnen om 
van de naaste concurrent geen 

last meer te hebben. En dat luk-
te wonderwel, want het werd 
maar liefst een 9-1 overwinning. 
Alleen Nico Baltus kon het een 
keer niet bolwerken, maar Bil-
ly Fatels en Henk Pel lieten geen 
steken vallen, hoewel de laat-
ste een keer uiterst diep moest 
gaan. Gemiddeld haalden de 
spelers percentages van rond de 
75, alleen Marcel Couwenberg 
bleef hierbij flink achter.

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest 3 heeft het waargemaakt en is kampioen geworden. Van links 
naar rechts Dennis Janssen, Marcel Couwenberg, Henk Pel, Nico Bal-
tus en Billy Fatels

Team 1 heeft een prachtige der-
de plek bereikt in de tweede 
klasse. Vooral Jeri Fatels en Vic-
tor Tchernov blonken uit met een 
percentage van 70. Henk Spoel-
stra was bescheidener met 59 %, 
maar Patrick Schuddeboom nam 
genoegen met 42%. Nog nooit 
heeft dit team zulke goede resul-
taten laten zien.
De eindstand van het twee-
de team mocht er ook zijn: met 
debutant Patrick Rasch behaal-
de het team een dikverdiende 2e 
plek in de vierde klas.  Met per-
centages van 56 tot 93 waren hij 
en zijn teamgenoten Ruud Pel, 
Renee van Buren en Pim Koel-
man net niet sterk genoeg om 
de kampioen Nootwheer te be-
dreigen.
Team 4 heeft het dit jaar ook 
weer beter gedaan dan de vori-
ge jaren. Ook dit team kwam ho-
ger uit dan ooit en belandde op 
de derde plek in de zesde klas-
se. Jelle van Werkhoven zette 
zijn persoonlijke opmars voort 
en haalde een percentage van 
76. Invaller Roger Schuddeboom 
ontbrak het aan wedstrijdritme, 
maar haalde toch nog 60%. Eu-
genie Rasch kwam uit op 29%, 
daarmee ook steeds stijgende 
in haar persoonlijke resultaten. 
Huib van Leeuwen behaalde bij-
na als vanouds zijn 50% score.

Uitgeest - Voor de hoge sco-
res moesten we vorige week niet 
in de A-lijn zijn, maar in de B en 
de C. In de B-lijn steken Tiny ten 
Hoeve-Aad Wijte met kop en 
schouders uit boven de rest van 
de lijn, een verschil van zo’n 8% 
maakt duidelijk dat ze, naast de 
foutjes van anderen die punten 
opleveren, zelf wel een heleboel 
goed hebben gedaan, proficiat 
dus, op naar de A-lijn. Ook zien 
we in de B goede scores van Ria 
en Wout Admiraal, die toch lang-
zaam maar zeker omhoog vallen, 
en van Ineke Los-Marjan de Gil-
de, sinds september een nieuw 
koppel. Lijken zij wat meer op el-

kaar ingespeeld te raken? Zou 
een goede zaak zijn. Nog eni-
ge 60+scores zien wij in de C-
lijn. Nelleke van der Kraats en 
Joke Mooy winnen nipt van (ge-
legenheidskoppel) Gerard Smit-
Ina Woerden en Henny Kaan-
dorp-Ans Verheijde. Allen boven 
de 60, dus dan blijven er slechts 
kruimels over voor de rest van 
de lijn (gaat dat zien op de web-
site). Hieronder ziet u de paren 
die meer opraapten dan slechts 
kruimels. En vooruit, op de val-
reep toch nog even een pluim 
voor het gelegenheidskoppel Ria 
Vessies-Arie van der Eng, met 
hun eerste plaats in de A-lijn.

        Bridgenieuws A-lijn: 1 Ria Vessies-Arie vd Eng 
en Carien Willemse-Jaap Wil-
lemse 59,38%, 3 Klaas de Groot-
Peter Kossen 57,64%;
B-lijn: 1 Tiny ten Hoeve-Aad 
Wijte 64,17%, 2 Ria Admiraal-
Wout Admiraal 56,67%, 3 Ine-
ke Los-Marjan de Gilde en Truus 
Jansen-Ed de Ruyter 56,25%;
C-lijn: 1 Nelleke vd Kraats-Joke 
Mooy 63,02%, 2 Gerard Smit-Ina 
Woerden 61,98%, 3 Henny Kaan-
dorp-Ans Verheijde 61,88;
D-lijn: 1 Jan vd Booren-Eddy 
Jansen 57,08%, 2 Elly Stuijt-Aad 
Stuijt 56,25%, 3 Wim Nugteren-
Nel v Bergen 55,63%.
E-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 59,90%, 2 Wil vd Pol-Ank 
vdr Eng 57,29%, 3 Margriet de 
Beurs-Tineke Eijking 56,77%.
(Paul Wijte)



wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

FAMILY UITGEEST
Middelweg 50  1911 EH Uitgeest

Tel. 0251 - 31 24 34
Openingstijden: ma: 12.00 - 20.00 uur, di - zo: 12.00 - 23.00 uur

Smakelijke feestdagen!
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2.95

4.95

7.95

4 Snack Kanjers!
4 snacks, keuze uit bamischijf, mexicano, kipkorn of nasischijf

Algemene voorwaarden; Acties geldig van 1 t/m 31 december 2014. Acties niet geldig i.c.m. elkaar en i.c.m. andere acties

2.2.

Winterburger
100% rundvleesburger met sla, champignons, 
spek, ui en tomaat

Algemene voorwaarden; Acties geldig van 1 t/m 31 december 2014. Acties niet geldig i.c.m. elkaar en i.c.m. andere acties

Decembermenu
Schnitzel met champignons, spek en ui.
Geserveerd met frites en een frisse salade

Algemene voorwaarden; Acties geldig van 1 t/m 31 december 2014. Acties niet geldig i.c.m. elkaar en i.c.m. andere actiesAlgemene voorwaarden; Acties geldig van 1 t/m 31 december 2014. Acties niet geldig i.c.m. elkaar en i.c.m. andere acties

Ook 

geldig 

in het

eethuis
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December gezinsdeal 
Gezinszak frites + 4 snacks naar keuze* + 2 gratis cadeautjes.
*Keuze uit kroket, frikandel (85 gr) en kaassoufflé

9.95+

Algemene voorwaarden; Acties geldig van 1 t/m 31 december 2014. Acties niet geldig i.c.m. elkaar en i.c.m. andere acties
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Family
Jubileum 
Croquet

De smaak van de Family Jubileum
Croquet is bijzonder. Kruidig, een

beetje pittig, maar tegelijk heel zacht
en romig. Dit heeft de croquet 
te danken aan de malse stukjes 

rundvlees, een snufje peper
en slagroom. 

Van de makers van

Kwekkeboom

130 

GRAM!

OP=OP

2.00

✁

Computer Center Uitgeest
Verkoop Reparatie Onderhoud

PC of Laptop Probleem?
Wij geven de juiste service!

Nu: nakijken/opschonen slechts €39,=
Tegen inlevering van deze bon 10% korting 

op eerste reparatie exclusief onderdelen.

Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)    0251 312 312

BON • BON • BON • BON • BON • BON • BON 

Computer Center Uitgeest
Verkoop Reparatie Onderhoud

PC of Laptop Probleem?
Wij geven de juiste service!

Nu: nakijken/opschonen slechts €39,=
Tegen inlevering van deze bon 10% korting 
op eerste reparatie exclusief onderdelen.

Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)   0251 312 312

BON • BON • BON • BON • BON • BON • BON

Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)    0251 312 312Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)   0251 312 312Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)    0251 312 312Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)   0251 312 312Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)    0251 312 312
Wĳ  wensen iedereen vrolĳ ke Wĳ  wensen iedereen vrolĳ ke Wĳ  wensen iedereen vrolĳ ke 

         kerstdagen en alvast          kerstdagen en alvast          kerstdagen en alvast 
      een gelukkig 2015      een gelukkig 2015      een gelukkig 2015      een gelukkig 2015      een gelukkig 2015      een gelukkig 2015
Verzetstraat 2, Uitgeest, tel. 0251-312335

Kerstmenu 
€ 38,50 p.p.

3 gangen menu
• Wan tan soep

Beroemde kantonese
Pangsit soep

• Lams saté met 
ketjap saus

• Biefstuk zwarte 
pepersaus

• Gebakken gamba’s 
met gember

• Peking eend met 
hoi sin saus

• Koffi  e, thee of ĳ s

Ook afhalen mogelijk. 
Wel 2 dagen vooraf 

bestellen.

Vanaf
6 december

vr|za 
09.00-16.00  

zo t/m do
12.00-16.30

*Hoek Westergeest/Beatrixlaan 
t.o. Computer connections06-53967707

gratis

10 km!
thuisbezorgd

in een straal van

In hetcentrum
van Uitgeest*

KERSTBOMEN
Nordmann | Blauw Spar | Nobilis

Te koop:
12-lamps zonnehe-
mel merk Alisun. 25,-. 
Tel. 0251-656360
Te koop:
12 beige + 5 witte nw. en z.g.a.n. 
binnen bloempotten div: h. br: 
in een koop 100,-  ook per pot 
te koop. Tel. 06-21921738
Te koop:
2x Velux insectenhor voor ty-
pe ggl808. Prijs  80,- en 1x in-
sectenhor ggl308. Prijs 
70,-. Tel. 0251-315690
Te koop:
 5 dec. of kerst? Speelgoed-
hond met puppy’s, speel-
goedkrokodil 56 cm. lang. Per 
stuk 5,-. Tel. 0251-314603
Te koop:
Nieuwe Adidas sport-rug-
tas, lichtblauw/grijs 7,50. 
Mooie kunstkerstboom in 
doos 25,-. Tel. 0251-314603

Te koop:
Heemskerk in por-
tret, i.z.g.st. prijs 25,-. 
Tel. 06-23514718
Te koop:
Peugeot heren fiets, 3 ver-
snel, licht en slot, 95,-.
Tel. 0251-314138
Te koop:
Zeer stevig rotan mand 
50x50cm nieuw voor op-
berg 10,-. Baby wikkeldeken 
fleece voor in autostoel kleur 
rose 5,-. Tel. 072-5331229
Te koop:
1-persoons massief houten 
bed. Geen lattenbodem. 10,-. 
Tel. 06-43858866
Gevraagd:
Klokken wekkers horlo-
ges voor mijn hobby verza-
meling, geen in en verkoop. 
Tel. 0255-751256

Te koop:
Sparta Athena herensport-
fiets, 28 inch. Frame 55 cm. 
Trommelrem. ,7 versn. 2 sleu-
tels.Prijs 95,-. Tel. 06-59733417
Te koop:
Zak Mecano, voor het bou-
wen van een hijskraan. 
10,-. Tel. 0251-655815

Te koop:
Pro Power ds golftrolley in-
cl. golftas + 11 clubs, prijs 
75,-. Tel. 06-50450557
Te koop:
Goed werkende inklapbare/
verrijdbare zonnehemel. Merk 
Phillips met 3 hallogeen lam-
pen. 45,-. Tel. 06-50450557
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van de-
cember van de Stichting Uit-
geester Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 
Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-312161. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
december

Maandag 1, 8, 15, 22, 29:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen 
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712 
Maandag 1, 15:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
Maandag 15:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 2, 9, 16, 23, 30:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga 
(niet op 23 en 30)
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi 
(niet op 23 en 30)
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook 
bridgen van 14.00-17.00 uur
Dinsdag 2, 16:
09.00-10.30 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur, 13.30-15.00 uur en 
van 15.00-16.30 uur 
Dinsdag 9, 16:
09.30-12.00 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)

Woensdag 3, 10, 17:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl. : 310370
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 0251-313401
Woensdag 3:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf: 13.30 
uur.
Woensdag 10:
09.30-11.30 uur: ZW: hand-
werken/breien 
14.00-16.30 uur: ZW: filmmid-
dag 
14.00-16.30 uur: ZW: teke-

nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie.
Woensdag 17:
15.00-17.00 uur: ZW: kerst-
koffietafel  kerken.

Donderdag 4, 11, 18:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW: beeld-
houwen/boetseren 
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-16.00 uur: ZW: Fifty-fit 
Donderdag 4:
10.00-11.30 uur: ZW: kunstle-
zing Bertus Bakker
Donderdag 4 en 18:
09.30-11.30 uur: ZW: 3-di-
mensionaal en quilten
Donderdag 11 en 18:
14.00-16.00 uur: ZW: schaken
093.0-11.30 uur: ZW: work-
shop Ipad
Donderdag 11:
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
15.30-18.30 uur: ZW: snert-
party, zaal open om 15.00 uur

Vrijdag 5, 12, 19:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur 
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
Vrijdag 5 en 12:
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO)
Vrijdag 12 en 19:
13.30-16.00 uur: ZW: bridge 
(5e jaars)
Vrijdag 19:
14,.00-16.00 uur: ZW: kerst-
middag

Zaterdag 6, 13, 20, 27:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan. Voor infor-
matie betreffende activitei-
ten van de Stichting Uitgees-
ter Senioren: mevrouw C. van 
Megen en mevrouw M. Kor-
tekaas, tel.: 0251-319020, e-
mail: s.u.s@inter.nl.net of kijk 
op de website: www.uitgees-
tersenioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Een koe in de wei is geen vanzelfsprekendheid meer. Veel koeien worden opgesloten in 
stallen, net als vleesvarkens en kippen. Eén op de vier koeien komt nooit meer buiten en dit worden er 
steeds meer. In de weilanden rond Uitgeest zijn gelukkig nog wel veel koeien te zien. Maar in het najaar 
en de winter groeit er minder gras en is er niet genoeg te eten! Dus in november gaan de koeien op stal, 
deze stier is al onderweg.  Foto en tekst: Ger Bus

Laatste film dit jaar in 
Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - ‘De 100 jarige man 
die uit het raam klom en ver-
dween’ is te zien op vrijdag  12 
december in filmhuis de Zwaan.  
De zaal is open vanaf 19.45 uur 
en de film begint om 20.15 uur.
De oud bomexpert Allan is bij-
na honderd als hij tegen zijn zin  
moet verhuizen naar een bejaar-

dentehuis. Als daar dan zijn hon-
derdste verjaardag wordt ge-
vierd,  ziet hij zijn kans schoon 
en vlucht hij uit het raam. Amper 
op vrije voeten krijgt hij een gro-
te koffer ter bewaring zonder dat 
hij weet wat daar in zit. Dat blijkt 
al snel een gigantische hoeveel-
heid geld! Wat volgt is een hila-

rische roadmovie. Want de eige-
naren van het geld willen hun 
buit terug.  Allan die voor de dui-
vel niet bang is, begint aan een 
roadtrip waarbij hij van het ene 
in het andere avontuur terecht 
komt. Tegelijkertijd passeren de 
memorabele momenten uit zijn 
leven én die van de twintigste-
eeuwse geschiedenis de revue. 
Dit humoristische drama is ge-
baseerd op de gelijknamige 
Zweedse bestseller van Jonas 
Jonasson. De regie is in handen 
van Felix Herngren. Hij maak-
te van het met spanning, (zwar-
te) humor en absurditeit gevul-
de boek een uitstekende film 
met een hartverwarmende Ro-
bert Gustafsson in de hoofdrol. 
Met een reeks gekke typetjes en 
heerlijk lichtvoetige humor is dit 
een Scandinavische klucht die je 
moeiteloos met een glimlach op 
het gezicht uitkijkt.
Toegang: 5 euro inclusief een 
kopje koffie voorafgaand aan de 
film (“Vrienden” 4 euro).  Kaarten 
in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij  Boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest.
De eerstvolgende film is in 2015, 
op 9 januari.

Cadeautjesmarkt voor Serious Request
Uitgeest - Op 10 en 11 decem-
ber organiseert het Rode Kruis 
weer een cadeautjesmarkt in 
De Zwaan. Alle presentjes die u 
koopt zijn gemaakt door de deel-
nemers van de sociale activitei-
ten op maandagmiddag in Gees-
terheem. Op woensdag 10 de-
cember van 13.30 tot 15.30 en 

op donderdag 11 december van 
9.30  tot 12.00 staan vrijwilligers 
van het Rode kruis, in dorps-
huis De Zwaan, klaar om u te 
helpen bij uw aankopen. Het is 
ook nog steeds mogelijk om op 
maandagmiddag van 14.30 uur 
tot 16.30 uur tijdens de sociale 
activiteiten in Geesterheem iets 

van uw gading te kopen.  Tevens 
kunt u artikelen op bestelling la-
ten maken. 

Dit jaar wil de afdeling Uitgeest 
met de opbrengst van deze ca-
deautjesmarkt  de actie Serious 
Request in het Glazen huis in 
Haarlem ondersteunen. 
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Een 
wintersprookje
Limmen/Akersloot - In de-
cember is er een knutselactiviteit 
voor kinderen van zes tot negen 
jaar in de bibliotheek. Het win-
tersprookje begint om 15.30 uur 
met het voorlezen van een win-
terverhaal. Daarna knutselen de 
kinderen hun eigen sneeuwbol 
met dwarrelende sneeuwvlok-
jes. Op donderdag 11 decem-
ber in Limmen. Op vrijdag 12 de-
cember in Akersloot. Aanmel-
den kan bij de Klantenservice in 
de bibliotheek. Reserveren kan 
ook telefonisch of per email. Kijk 
op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl. Er kunnen maximaal 
vijftien kinderen meedoen.

Castricum - Stichting Sociaal 
Castricum organiseert op 31 ja-
nuari in samenwerking met Ra-
dio Castricum105 en de ge-
meente Castricum weer het eve-
nement ‘Castricum Beweegt’. 
In een verwarmde tent op De 
Brink vinden op deze dag diver-
se sportieve activiteiten plaats. 
Een belangrijk onderdeel van 
‘Castricum Beweegt’ is de jaar-
lijkse huldiging van de Castri-
cumse sportkampioenen. Ieder-
een kan kanshebbers nomine-
ren. Stuur de nominatie tot 6 de-
cember naar: sebastiaanhuys@
castricum.nl. Geef hierbij duide-
lijk aan om wie of welk team het 
gaat en welke prestatie(s) er is 
verricht.

Nomineer 
een sportheld

Tafeltennissenioren 
lopen promotie mis

Castricum - In de laatste wed-
strijd van de najaarscompetitie 
hebben de eerste twee teams 
van Tafeltennisvereniging  Cas-
tricum net geen promotie we-
ten te bewerkstelligen. Voor het 
eerste team was de kans ook 
erg klein, zij moesten zeven pun-
ten goedmaken op koploper Het 
Nootwheer uit Purmerend. In de 
sterke formatie Sandra Staring, 
Hans Nieuwenhuijs en Kees 
Houbaer werd in de laatste wed-
strijd tegen DOKO uit Beverwijk 
goed gestart, maar na het verlo-
ren dubbel van Sandra en Hans 
werd snel duidelijk dat 5-5 en 
dus de tweede plek in de com-
petitie het maximaal haalba-

re was. Het tweede team hoef-
de maar twee punten goed te 
maken op koploper Nieuw Ven-
nep, en in deze dicht bij elkaar 
liggende poule leek dat niet on-
mogelijk. Het drietal Rennie Hup, 
Kay Tan en Philip Hogema boek-
te de grootste zege van het sei-
zoen door  Amstelveen met 9-1 
te verslaan. Nieuw Vennep deed 
echter het onmogelijke door 10-
0 te winnen van Heemstede. 
Daarmee is het eerdere 6-4- ver-
lies tegen Nieuw Vennep in  de 
eigen zaal de Castricummers 
uiteindelijk fataal geworden en 
promoveren de jeugdige Nieuw 
Venneppers terecht naar de der-
de klasse.

Castricum - In januari en fe-
bruari gaan weer diverse korte 
workshops en langere cursus-
sen bij Toonbeeld van start.  Een 
weekendlang boetseren bijvoor-
beeld onder begeleiding van de 
in bloot gespecialiseerde docent 
beeldhouwen Anja Vosdingh 
Bessem op  zaterdag 24 en 25 
januari. Eveneens een bijzonde-
re cursus, ook begeleid door An-
ja Vosdingh Bessem is de cur-
sus: ‘een unieke tekentraining’. 
De Amerikaanse Betty Edwards 
ontwikkelde een unieke teken-
methode die gebaseerd is op 
hersenonderzoek én haar eigen 
jarenlange ervaring als teken-
juf. Inmiddels is deze methode 
met succes toegepast in diverse 
kunstacademies. Op maandag-
avond 2 februari start een les-
senserie van zeven keer kera-
miek met docent Wilma Bosland. 
De keramiekcursus kan worden 
uitgebreid met een raku-work-

shop in het voorjaar. Tussentijds 
kunnen cursisten gebruikmaken 
van het Open Atelier bij Toon-
beeld. 
Tot slot weer model, maar nu te-
kenen en schilderen: Op 15 fe-
bruari en 15 maart twee zonda-
gen waarop men zich kan stor-
ten op het tekenen en schilde-
ren van het menselijk model. 
Kijk op www.toonbeeld.tv voor 
meer informatie. Op de foto een 
voorbeeld van een keramische 
combinatie van handvormen en 
draaien, ‘Tandem’ door Wilma 
Bosland en Anita Manshanden.

Met kunst de winter door

www.vlieghinder.nl 
is vernieuwd

Castricum - Donderdag 20 no-
vember werd bij het Platform 
Vlieghinder Regio Castricum de 
nieuwe website www.vlieghin-
der.nl gelanceerd. Deze al meer 
dan tien jaar bestaande web-
site, die voorziet in de behoef-
te aan overzichtelijke informatie 
over vliegverkeer met de overlast 
voor omwonenden van Schip-
hol in het bijzonder, is aangepast 
aan de eisen van de tijd. Voor-
zitter Erwin von der Meer: ,,Door 
het grote aantal gepubliceer-
de artikelen, met links naar vele 
verwante sites en met koppelin-
gen aan meetnetten die vliegtui-
gen realtime volgen, is deze on-
afhankelijke website een must 
voor iedereen die op de hoogte 
wil zijn van ontwikkelingen die 
tot de huidige wetgeving rond 
Schiphol hebben geleid. En voor 
wie wil weten welke gevolgen 
dat heeft en zal hebben voor be-
woners van het binnen- en bui-
tengebied van de luchthaven.”
De vereniging PVRC stelt zich 

als doel om omwonenden van 
Schiphol via vlieghinder.nl een 
platform te verschaffen waar-
mee gezamenlijke actie moge-
lijk wordt tegen maatregelen die 
slechts economische belangen 
dienen, zonder dat de gevolgen 
daarvan wat betreft geluidsover-
last, veiligheid en milieu worden 
meegewogen. Geïnteresseerden 
kunnen interactief reageren op 
de website. Foto: vlieghinder.nl.

Expositie Jaarboek op 
open dag Oud-Castricum

Castricum - Op de eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 7 de-
cember is opnieuw de expositie 
te bezichtigen over het eind ok-
tober verschenen 37e Jaarboek 
van de werkgroep. 
Er zijn onder andere foto’s te zien 
van verzorgingshuis De Boog-
aert, de bibliotheken, de poli-

tie vanaf de Tweede Wereldoor-
log, de plaatselijke groenteboe-
ren van de laatste 100 jaar en 
de Castricumse familie Bos. Ook 
wordt er doorlopend een fi lm 
vertoond over het 50-jarig be-
staan van De Boogaert. Ieder-
een is welkom in De Duynkant 
aan de Geversweg 1b van 12.00 
tot 17.00 uur. 

De trotse ambassadeurs 
van het Oer-IJ

Castricum - In de afgelopen 
weken heeft IVN (Instituut voor 
Natuureducatie en Duurzaam-
heid) de  cursus ‘Ambassadeurs 
van het Oer-IJ verzorgd. Hoofd-
docente Lia Vriend en verschil-
lende gastdocenten hebben de 
deelnemers meegenomen in de 
unieke waarde van het Oer-IJ. 
Het Oer-IJ heeft vandaag de dag 
een grote betekenis als groe-
ne wig in een verstedelijkt ge-
bied, met een sterke culturele en 
landschappelijke identiteit. Het 
verbindt de Metropoolregio Am-
sterdam met de kust. 
Twaalf ondernemers hebben in 
een viertal bijeenkomst kennis 

opgedaan over de natuurwaar-
de, de strijd tegen het water en 
de landschapshistorie van het 
Oer-IJ. 
Met de verworven kennis kun-
nen zij hun eigen gasten nog 
beter informeren en daarmee 
het verblijf in het Oer-IJ ge-
bied nog aantrekkelijker te ma-
ken. Op donderdag 11 decem-
ber vindt de afsluitende bijeen-
komst plaats bij het Ruiterhuys 
in Bakkum. Deelnemers presen-
teren daar het resultaat van hun 
opdracht en ontvangen een cer-
tifi caat van deelname en mogen 
zich dan met trots Ambassadeur 
van het Oer-IJ noemen. 

Jolinda werkt aan scherpte
Akersloot - Henk Verdonk juni-
or heeft zich donderdagavond na 
een zware rit laten huldigen als 
winnaar van de derde wedstrijd 
in de KPB mountainbike cup. 
Zowel hij als Jolinda Lute zijn de 
afgelopen weken actief in de se-
ries strandraces. 
Door het rijden van de inter-
vallen over zestig minuten op 
sportcomplex de Cloppenburgh, 
scherpen zij hun conditie aan 
voor de langere strandkoersen. 
Al vroeg in de race ontstond een 
kopgroep onder aanvoering van 
Henk Louwe. De latere winnaars 

bij de mannen als vrouwen res-
pectievelijk Verdonk jr. en Jolin-
da Lute maakten ook deel uit van 
deze kopgroep. 
Naast Louwe, Verdonk en Lute 
waren het Wilfred Knegt en Chris 
Kemp die de kopgroep compleet 
maakten. Na een kwart van de 
koers liet Verdonk jr. zijn krach-
ten de vrije loop gaan met als 
gevolg dat de eerste slachtoffers 
zich aandienden; Chris Kemp en 
Jolinda Lute konden tegen dit 
geweld niet op. Uitslag: 1: Henk 
Verdonk junior. 2: Henk Louwe. 
3: Wilfred Knegt.

Castricum - Op 21 decem-
ber wordt van 12.00 tot 15.00 
uur een sponsorloop gehouden 
voor Serious Request. Dit vindt 
plaats op de atletiekbaan De 
Duinloper aan de Zeeweg. Hier 
staat ook een bak waarin dona-
ties kunne worden gedaan. 
Aanmelden kan via Sponsor-
loopcastricum@gmail.com. Op 
22 december wordt de donatie 
naar het Glazen Huis gebracht. 
De loop is georganiseerd doot 
leerlingen van het Nova Colle-
ge en een jongerenwerker van 
Welzijn Castricum, 

Lopen voor 
Serious Request
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Limmen - Zondag 14 de-
cember vist de jeugdvisclub 
van HSV Limmen een open 
koppelviswedstrijd op aan-
tal voor de actie 3FM Seri-
ous Request. Dezewedstrijd 
wordt gevist in het Stet  Het 
is de tweede keer dat Quinten 
Oudendijk deze wedstrijd or-
ganiseert. 

Jeugdlid Quinten Oudendijk or-
ganiseerde vorig jaar met succes 
een koppelwedstrijd. ,,Ik hoopte 
op een bedrag van ongeveer 450 
euro op te halen, maar tot on-
ze verrassing liep de teller op tot 
bijna 1.700 euro. Reden voor mij 
en de jeugdvisclub Samen Beet 
om te proberen dit succes nog 
eens te herhalen.” Er is plaats 

Vissen voor Serious Request
voor 23 koppels. Iedereen die dat 
leuk vindt, kan meedoen. Er zijn 
drie categorieën, twee jeugdvis-
sers samen, twee volwassenen 
samen en een mix van beiden. 
Inleg is voor deelnemers tien eu-
ro, maar jeugdvissers doen gratis 
mee als ze gesponsord worden. 

Opgeven kan bij Peter van der 
Heijdt, 072-5051056 of op pe-
ter@samenbeet.nl. Geen zin om 
te vissen maar wel het goede 
doel steunen? Kijk op  www.ko-
minactie.nl/vissen1906. De wed-
strijd start om 9:00 uur met de 
stekloting, om 10.00 uur wordt 
het startsignaal gegeven en er 
wordt tot 12.00 uur gevist. Na 
afloop is er in De Lantaarn een 
snertmaaltijd en verloting. 

Volleybalclinic Edwin Benne
Limmen - Elk jaar lukt het vol-
leybalvereniging Croonenburg 
een bekende volleyballer of 
coach vast te leggen voor een 
volleybalclinic. Dit jaar pakt de 
club uit met Edwin Benne. Edwin 
heeft een olympische medaille 
op zak en heeft vele goede teams 

Castricum zorgt!
Castricum - Het is bekend, de 
zorg verandert per 1 januari. Met 
een groepje bewoners van Cas-
tricum is de afgelopen tijd geke-
ken hoe bewoners in andere ge-
meenten zich daarop voorberei-
den. 
Een van hen, Jurgen van der He-
ijden, vertelt: ,,Waar dit al lan-
ger loopt, zijn bewoners in staat 
om zorg en ook welzijn overeind 
te houden en zelfs beter te ma-
ken. Zij zijn goed voorbereid op 
wat iedereen in Nederland van-

af 1 januari te wachten staat. Wij 
willen in Castricum aan de slag, 
maar ons groepje is nog klein. We 
zijn op zoek naar mensen die wil-
len meehelpen om een organisa-
tie op te zetten die voor en door 
bewoners helpt om zorg en wel-
zijn overeind te houden en te ver-
beteren. We noemen deze orga-
nisatie Castricum Zorgt, zie ook 
www.castricumzorgt.nl. Wie helpt 
ons bij de oprichting? Belangstel-
lenden kunnen mailen naar ans-
martens@zonnet.nl.” 

Strand- en 
jeugdcross 

Castricum - Op zondag 7 de-
cember gaat de tweede wed-
strijd van dit vijftigste seizoen 
van de Strand- & Duinlopen van 
start bij AV Castricum. 

De jongste deelnemers mogen 
het spits afbijten om 10.15 uur 
met een ronde van 2,3 km. Op 
hetzelfde tijdstip zal ook de af-
stand van 4,0 km van start gaan.
De jeugd tot en met zestien jaar 
kan deelnemen op de specia-
le categorie voor deze leeftijds-
klasse en daarbij strijden voor 
een plaats in de top drie. 

De volwassenen hebben bij deze 
loop de keuze uit drie afstanden: 
de ronde van 4,0 km die door 
het duingebied gaat (starttijd 
10.15 uur), of de afstanden van 
10,5 km dan wel 15,0 km (bei-
der starttijd 10.45 uur). Iedereen 
met een finishtijd van .50 minu-
ten krijgt in de kantine een kop 
koffie of limonade en ook de vijf-
tigste finisher bij zowel de eer-
ste als tweede start kan ook een 
speciale prijs verwachten. Voor-
inschrijven kan tot en met vrij-
dag 5 december en is tot 25% 
voordeliger. Start en finish is op 
het terrein van AV Castricum aan 
de Zeeweg.

Castricum - Vrijwilligerswerk 
bepaalt in grote mate het soci-
ale gezicht van de samenleving. 
Er is werk op velerlei terreinen 
voor vrijwilligers. Een bekende is 
de zorg, maar ook op het gebied 
van de natuur, sport, historie, edu-
catie, cultuur, recreatie is veel te 
doen. 
Voor wie zich vrijblijvend wil oriën-
teren of inzicht wil krijgen wat er 

zoal gevraagd wordt,  kan langs-
gaan bij het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk, onderdeel van Welzijn 
Castricum. 
Voor een overzicht van de vacatu-
res kan men ook kijken op www.
vrijwilligerswerkcastricum.nl. Voor 
het maken van een afspraak kan 
gebeld worden met 0251–656562 
of mailen naar vcc@welzijncastri-
cum.nl.

Castricum - Het Informatie-
SteunPunt in de eerste lijn ggz 
ISP organiseert op woensdag 31 
december een spreekuur voor 

Spreekuur ISP mensen met psychische en soci-
ale vragen en/of maatschappelij-
ke problemen. 
Van 15.00 tot 17.00 uur bij Stich-
ting Welzijn Casticum te Gees-
terduinweg 5. 

Geen algeheel verbod op 
vuurwerk in Castricum

Castricum - Op NU.nl was te le-
zen dat er in de gemeente Cas-
tricum een algeheel vuurwerk-
verbod zou zijn. Deze berichten 
zijn onjuist. Wel is er een aantal 
gebieden aangewezen waarin 
het niet toegestaan is om vuur-
werk af te steken en dat is al 
tien jaar zo. Bij het afsteken van 
vuurwerk moet minimaal vijftig 
meter afstand in acht worden 
genomen  van woningen aan de 
Constantijn Huijgensstraat, Stet-

weg, Costerstraat en Vondel-
straat; huizen met rieten daken. 
Tijdens de jaarwisseling is het is 
in Castricum bovendien verbo-
den vuurwerk af te steken bin-
nen een straal van vijftig meter 
van de kinderboerderij, zorgcen-
tra, tankstations en de naaste 
omgeving van de molen De Ou-
de Knegt op de Pontweg-Noord 
in Akersloot. Vuurwerk afsteken 
mag op 31 december vanaf 18.00 
uur ’s tot 2.00 uur ‘s nachts. 

Nieuw in Uitgeest!  
Salon The Golden Beauty

Uitgeest - Vorige week zater-
dag is de nieuwe salon van Se-
her Erdogan aan Verzetsstraat 
1940-1945 nummer 1 officieel 
geopend. Trotse eigenaresse Se-
her Erdogan heeft al 4,5 jaar er-
varing in schoonheidssalons en 
vond het nu een mooi moment 
om zelf een salon te openen. 
Dames kunnen hier niet al-
leen terecht voor een deskundi-
ge beautybehandeling, manicu-
re, pedicure, harsen en epileren, 
maar ook kan men hier terecht 
voor knippen en föhnen van het 
kapsel. Daarmee is The Golden 
Beauty wel een heel complete 
schoonheidssalon. Dat wil trou-
wens niet zeggen dat men ook 
voor kleine behandelingen, zoals 
bijvoorbeeld alleen epileren niet 
welkom is. Een goede schoon-
heidsbehandeling maakt niet al-
leen mooi, maar de huid wordt 

ook diep gereinigd. Het is be-
langrijk om dat periodiek te la-
ten doen. Maar ook de dage-
lijkse verzorging van de huid is 
belangrijk. Daarom houdt Se-
her steeds op donderdag tus-
sen 18.30 en 19.30 uur een spe-
ciale workshop ‘Leer je huid ken-
nen’. Dit kan alleen na reserve-
ring van minimaal drie perso-
nen en kost 35 euro per per-
soon. Bij de workshop krijgen 
de deelnemers veel persoonlij-
ke informatie en tips gericht op 
de soort huid. Welke make-up is 
geschikt, welke verzorgingspro-
ducten, maar ook hoe je je ge-
zicht er zo mooi, slank en gezond 
mogelijk uit kunt laten zien. 
Wie nieuwsgierig is kan voor een 
afspraak of meer informatie bel-
len naar 06-10720484. De salon 
is geopend van dinsdag tot en 
met zaterdag. 

gecoacht. Croonenburg geeft de 
clinic in de Enterij in Limmen. De 
clinic start op woensdag 10 de-
cember om  15.30 en is afgelo-
pen om 17.00 uur. De deelname 
is gratis en voor iedereen tussen 
de zes en dertien jaar. Inschrij-
ven is niet nodig. 

Castricum - Dat dit getalen-
teerde rugbyteam van CAS RC 
er zin in had zaterdagmorgen 
bij Sparta in Capelle aan den 
IJssel, werd meteen duidelijk. 
De eerste wedstrijd werd ver-
loren, maar daarna... 

Ze wonnen van Ducks (Boxtel), 
Hilversum, Octopus (Uden), 
Oysters 2 en in de finale van 
Oysters 1! De turven wer-
den terecht kampioen op de 
Bondsdag 

Turven zijn 
kamioen!
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Nog niet te koud om te tennissen
Uitgeest - Zondag organiseer-
den de trainers van Tennisclub 
de Dog, in samenwerking met 
Tennisclub Uitgeest en Tennis-
vereniging Akersloot (TVA), een 
clinic voor de jeugd die speelt 
in de categoriën groen en geel.  

De tennisverenigingen hebben 
hun krachten gebundeld om zo 
de jeugd te motiveren om deze 
sport te blijven beoefenen. De 
kleuren groen en geel staan voor 
de speelsterkte/leeftijd die de 
kinderen hebben. De clinic vond 

zondagochtend plaats bij de Dog 
van half tien tot half twaalf. Het 
thema was de volley en smash in 
combinatie met dubbelspel. Erg 
leerzaam en leuk, ook om met 
andere leerlingen en leraren te 
trainen! 

Uitgeest - Afgelopen zondag 
trad Stormvogels  aan tegen de 
inmiddels bekende “Tovers”. De 
twee ploegen troffen elkaar ook 
tijdens de veldcompetitie. Storm-
vogels verloor die partij eerder 
dit jaar en had wat recht te zet-
ten.

Beide ploegen gingen fel van 
start en waren spatzuiver. Vrij-
wel alle doelpogingen werden 
vertaald naar doelpunten en zo 
stond er na 6 minuten spelen 
een 3-3 stand op het scoreboard. 
Namens de Uitgeesters waren 
de dames deze wedsrijd bijzon-
der productief; Lisa Haije, Demi 
Erkelens (foto) en Eveline Noote-
bos wisten de treffers in de ope-
ningsfase op het conto te schrij-
ven. De ploegen bleven elkaar 
goed in evenwicht houden gedu-
rende het merendeel van de eer-
ste helft.  De scores lieten welis-
waar iets langer op zich wach-
ten, maar de wedstrijd werd een 
doelpuntrijk spektakel. Na ruim 
een kwartier spelen was de tus-
senstand 7-7. Nootebos had 
zich nog tweemaal laten gelden, 
maar ook Danny Haije en Sebas-
tiaan van den Bosch waren tref-
zeker voor de Uitgeesters.  Onze 
dorpsgenoten waren de boven-
liggende partij en het was zaak 
om wat afstand te nemen van 
de opponent. Dat keerpunt werd 
bereikt in de slotfase van de eer-
ste helft. Beide ploegen kwa-
men nog eenmaal tot scoren , al-
vorens er eindelijk wat afstand 
werd genomen. Door middel 
van treffers die op naam kwa-
men van Danny Haijk (2x), van 
den Bosch en de bijzonder tref-
zekere Nootebos kwam er een 
voorsprong van  8-11 tot stand.  
Stormvogels hield dit goed vast 
en ging met een ogenschijnlijk 
comfortabele marge van 4 doel-
punten de rust in. Lisa Haije, van 
den Bosch en Jose Heijne wisten 
nog tot scoren te komen, hoewel 
er nog twee tegentreffers gein-
casseerd moesten worden. 10-
14 was een goed uitgangspunt 
voor de tweede helft.
Het devies van trainer/coach 

Lenny Klouwen was duidelijk. 
Niet rijk rekenen en zorgen dat 
de marge vergroot zou worden.  
De lijn van de eerste 30 minuten 
doorzetten dan zouden de pun-
ten mee naar Uitgeest gaan. Een 
duidelijke boodschap maar toch 
lieten “De Vogels” zich overrom-
pelen. In plaats van zelf te sco-
ren, was het de tegenstander 
die de mand wist te vinden en 
binnen 8 minuten was de voor-
sprong volledig verdampt. Jord 
Betjes wist weliswaar tot scoren 
te komen, maar kon niet voorko-
men dat er 15-15 op het score-
board prijkte. Even leek zich een 
drama te voltooien doordat de 
tegenstander brutaal de leiding 
greep, maar Heijne bracht haar 
ploeg weer op gelijke hoogte.
Het scoren verliep moeizaamer 
dan in de voorgaande perio-
de.  In de 19e minuut was de 
stand 18-18, scores van Erkelens 
en Jeroen Kuijk. Door laatstge-
noemde goal had iedere speler 
van de ploeg vandaag gescoord. 
Lisa Haije wist haar ploeg op dat 
moment weer op voorsprong te 
zetten, met nog een ruime 10 mi-
nuten op de klok. Een tumultu-
euze eindfase, waarin ook nog 
een rode kaart werd getrok-
ken voor de Tovers. De stoicijnse 
scheidsrechter kreeg bijzonder 
veel kritiek maar vermande zich 
dapper en wist de wedstrijd tot 
een goed einde te brengen. Een 
einde waarbij de Tovers in de 
slotminuut nog langzij kwamen 
en beide ploegen zich moesten 
schikken in een geljikspel, 19-19.

     Korfbalfl its
       Stormvogels

Uitgeest - Het heerlijk avond-
je lijkt eindelijk gekomen. Mak-
kers staakt uw wild geraas! Met 
de tweede overwinning op rij lijkt 
FC Uitgeest eindelijk de weg om-
hoog gevonden te hebben. Waar 
de ploeg al veel langer goed in 
was namelijk cadeaus aandra-
gen in de vorm van kansen, is er 
nu ook sprake van enige vaar-
digheid in het uitpakken ervan. 
Overigens met de nadruk op 
“enige” want ook bij de volstrekt 
logische 3-0 overwinning op het 
Zaanse Hellas Sport bleven nog 
veel geschenken onuitgepakt in 
de zak van Sinterklaas zitten. De 
gasten bleef daardoor een nog 
dikker pak slaag bespaard. 
FC Uitgeest kon weer beschik-
ken over steunpilaar Sander van 
den Helder waardoor Mats Ide-
ma op de bank moest plaatsne-
men. In de voorhoede was we-
derom een plaats ingeruimd voor 
de vorige week uitstekend spe-
lende Ruud Koedijk.
Vanaf minuut één zocht en vond 
FC Uitgeest de weg naar het doel 
van keeper Witlam. De ene na de 
andere aanval zag hij op zijn doel 
komen maar door een combina-
tie van Uitgeester onvermogen 
om het laatste zetje richting doel 
te geven en fraaie reddingen van 
de atletische doelman, stond tot 
ieders verbazing na 45 minuten 
nog steeds de nul op het sco-
rebord. Drie keer verschenen er 
spelers in geelgroen moeder-

FC Uitgeest raakt op stoom
ziel alleen voor de keeper maar 
alle keren wist Witlam te voor-
komen dat de speler in kwestie 
kon scoren. Zijn fraaiste redding 
was direct na rust toen hij een 
fraaie stift van Lester Half met 
een uiterste krachtsinspanning 
nog met de hand wist te raken 
waardoor de bal op de lat terecht 
kwam in plaats van in het doel. 
Enige kansen later was het toch 
raak. Een afgemeten voorzet in 
de 64e minuut van de ingeval-
len Joost de Jong werd beheerst 
verwerkt door Lester Half die 
eindelijk keeper Witlam kans-
loos liet.1-0. Vanaf dat moment 
was het alleen maar wachten op 
de tweede treffer. Die kwam ook. 
In de 80e minuut was het weder-
om Lester Half die na aangeven 
van Ramon den Nijs zijn tweede 
treffer liet aantekenen. 2-0. Vlak 
voor tijd was het Joost de Jong 
die alert reageerde en fraai de 
3-0 scoorde. Natuurlijk, iedereen 
blij want de weg omhoog is ge-
vonden. Wat het waard is zal de 
komende weken moeten blijken 
als eerst de nummer twee van de 
ranglijst Spirit ’30 SC en vervol-
gens de koploper VSV bestreden 
moeten worden.
Ik “zie ginds” in ieder geval dat 
stoomboot FCU 2014 inmid-
dels goed op gang is, “wim-
pels al heen en weer waaien” 
en “knechten lachen”. We gaan 
mooie tijden tegemoet! (De Af-
vallende Bal)

FC Uitgeest: Davidson, uit den 
Boogaard, E. Sinnige, van den 
Helder, Haan, Smit, Brouwer 
(55e de Jong), Olgers (87e T. 
Sinnige), den Nijs (84e Post), 
Koedijk, Half.

Met zijn twee treffers deed 
Lester Half zondag wat een 
spits moet doen: scoren. 
Een echte spits hoeft niet al-
tijd heel goed te voetballen 
om belangrijk te zijn. Als hij 
(zij) maar scoort. En dat doet 
Lester in toenemende mate. 
Hij krijgt het vertrouwen van 
trainer Ron Bouman en be-
schaamt dat niet. Na afl oop 
mocht Oma Tiny de prijs voor 
Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd aan haar klein-
zoon overhandigen. Oma en 
Lester gefeliciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler

Regio - Welschap Heemskerk 
organiseert op zaterdag 13 de-
cember van 10.00 tot 13.00 uur 
een rommelmarkt in Buurtcen-
trum de Schuilhoek. Een tafel is 
te huur voor 4,50 euro. Per per-
soon worden maximaal twee ta-
fels verhuurd. Een kledingrek 

Rommelmarkt wordt ook als tafel gerekend. De 
tafels kunnen vanaf 9.00 uur in-
gericht worden. Tafels reserve-
ren en afrekenen kan op don-
derdag  11 december van 9.00 
tot 10.00  uur in Buurtcentrum de 
Schuilhoek aan de  Van Brock-
horststraat 1 in Heemskerk. Te-
lefonisch reserveren is niet mo-
gelijk. Voor meer informatie, tel. 
0251-253054.

Voortbestaan DSS 
Heren 1 bedreigd
Regio - DSS heren 1 (handbal) 
is op zoek naar nieuwe leden. 
De heren van handbalvereniging 
DSS spelen een leuke pot hand-
bal op de zondagen. Zij zijn het 
enige herenteam van DSS. Door 
een te kort aan mensen wordt 
het voortbestaan van het team 
bedreigd.
Het herenteam bestaat uit een 
mix van jong (25) en oud (52). 
Hoewel gezelligheid boven de 
prestatie staat, probeert het 
team een keer in de week op 

dinsdag ook een uurtje te trai-
nen. Naast de topprestaties 
op het veld, staat gezelligheid 
ook hoog in het vaandel. Zin 
om te handballen in een gezel-
lig en sportief team? Kom spe-
len bij DSS Heren 1. De training 
is op dinsdagavond van 20.30 
tot 21.30 uur in de Waterakkers, 
waar ook de thuiswedstrijden 
worden gespeeld. 
Geïnteresseerd? Bel Ruud de 
Boer, tel. 06-10606674 of e-mail: 
r-deboer@hotmail.com. 
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl
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Meedoen in de gemeente Uitgeest!
Veranderingen in werk en zorg
Er gaat in Nederland veel veranderen in de ondersteuning van inwoners op 
het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Ook de gemeente Uitgeest 
krijgt de komende jaren steeds meer verantwoordelijkheden. Taken die eerst 
bij het Rijk lagen, komen nu ook bij de gemeente. Tegelijkertijd komt er min-
der geld. Dat vraagt om verandering.
De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:
- de jeugdhulp
- de dagbesteding en begeleiding van mensen met een beperking 
 (wat nu was geregeld binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
- de participatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Eigen kracht
We willen ondersteuning geven op een manier die mensen helpt zelf de 
touwtjes over hun leven in handen te houden. De gemeente stimuleert en 
ondersteunt, maar we nemen het niet zomaar van u over. We gaan ervan uit 
dat u de regie hebt en houdt op uw eigen (ondersteunings)behoeften.

Iedereen doet mee
De overgang van taken gaat ook in gemeente Uitgeest een omslag bete-
kenen in de zorg en ondersteuning. De inzet is hierbij dat iedereen moet 
kunnen meedoen en bijdragen binnen onze gemeente. De omslag is  
nodig omdat mensen sterker worden als ze de regie hebben over hun  
eigen leven. Bovendien is de toenemende vraag naar zorg en ondersteu-
ning op de huidige manier niet meer betaalbaar. We willen de hulp voor 
de meest kwetsbaren in gemeente Uitgeest overeind houden. Dat kan  
alleen als we de hulp anders organiseren.

Dichtbij inwoners
De nieuwe taken willen we in samenhang en dichtbij de inwoners uitvoeren. 
Dat gaat straks gebeuren met sociale teams. Deze teams bestaan uit profes-
sionals van zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentelijke medewerkers. 
De teams werken zoveel mogelijk vanuit de eigen mogelijkheden en het net-
werk van gezinnen. Als professionele hulp nodig is, zorgt het sociaal team 
voor ondersteuning op maat. Dat gebeurt dan samen met u en één contact-
persoon, op basis van één ondersteuningsplan voor één huishouden. 

Pasfoto’s maken in gemeentehuis
Het is mogelijk om in de hal van het gemeentehuis zelf pasfoto’s te  
maken, geschikt voor paspoort, id-kaart of rijbewijs. De kosten voor een 
setje foto’s bedragen € 6,-.
Gebruikers van de dienstverlening wordt verzocht om gepast muntgeld 
mee te nemen. Vanwege de drukte bij de publieksbalie op de donderdag-
avond raadt de gemeente aan om op een eerder moment pasfoto’s te ma-
ken. Er bestaat op donderdagavond ook geen gelegenheid om bij de ba-
lie advies te vragen over het maken van de foto’s. Overigens staat op de 
automaat een duidelijke gebruiksaanwijzing.

Het moment waarop de peluw met een hoogwerker op zijn plek wordt 
gehesen. 

Nieuwe windpeluw voor 
Dorregeestermolen 
De Dorregeestermolen heeft het afgelopen jaar verschillende herstel-
werkzaamheden ondergaan.  Eén belangrijke klus stond nog te gebeu-
ren: het vervangen van windpeluw of windpeul. Dat is een van de be-
langrijkste balken in een bovenkruier zoals de Dorregeestermolen. Hier-
op rust 80 tot 90% van het gehele wiekenkruis met bovenas en boven-
wiel. Omdat deze balk zich pal aan de voorkant bevindt en door de 360 
graden draaiende kap altijd met ‘de neus’ in weer en wind vertoeft be-
staat een flinke kans op houtrot. Dat was dat bij de Dorregeestermolen 
– voor het eerst in zijn bestaan van meer dan een eeuw – nu ook het ge-
val. Molenmakersbedrijf J.K. Poland uit Broek op Langedijk vervaardigde 
daarom een geheel nieuwe windpeluw. Die werd woensdagmiddag 26 
november met veel geduld en precisie op zijn plek gehesen, onder het 
toeziend oog van onder anderen de Uitgeester wethouder Jan Schouten, 
molenaar Jan Poland en bouwadviseur Wim Baltus.
De in 1896 gebouwde Dorregeestermolen is nu weer geheel op zijn taak 
berekend: het bemalen van de Dorregeesterpolder (zij het met enige 
hulp van een elektrisch gemaal).

Fietswrakken binnenkort vernietigd
Afgelopen 30 september heeft de gemeente Uitgeest fietswrakken en 
fietsen die ‘rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud’ verkeerden 
(zie APV Gemeente Uitgeest) verwijderd uit de omgeving van het NS-sta-
tion. De rijwielen zijn overgebracht naar de gemeentewerf (Molenwerf 
27). Eigenaars kunnen ze daar nog tot 31 december ophalen. Na die da-
tum zullen de fietsen worden vernietigd.

Raadsvergadering op 8 december
Op maandag 8 december is de laatste reguliere raadsvergadering van 
het jaar. Een groot deel van de agendapunten betreft het vaststellen van 
verordeningen. Ook zijn er voorstellen tot vaststellen van de eerste her-
zieningen van het bestemmingsplan ‘Haven- en bedrijventerrein 2011’ 
en van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Uitgeest’.
De complete agenda is te vinden op de gemeentelijke website www.uit-
geest.nl onder het tabblad Bestuur & Politiek, raadsinformatiesysteem.

Ophaaldata restafval
In week 50 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 8 december. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 10 december.
De Koog:  donderdag 11 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 12 december. 

Op 19 december wordt in heel Uitgeest het plastic afval opge-
haald.

Burgerlijke stand
PARTNERSCHAP S.M. Spronk en F.J. Hartoog 
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