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Auto in sloot langs 
Anna van Renesselaan

Uitgeest - Op woensdag-
avond 29 november even na 
zeven uur, raakte een 65-ja-
rige bestuurster uit Uitgeest 
door onbekende oorzaak de 
macht over het stuur kwijt. 

Daardoor belandde ze in de 
bocht van de Anna van Re-
nesselaan nabij De Waterdief 
met haar auto in de sloot. De 
auto kwam op zijn kop in de 
moddersloot terecht. De be-

stuurster en haar 82-jari-
ge passagiere moesten wor-
den geholpen om uit de auto 
te komen. Een man uit Am-
sterdam is in de sloot gestapt 
om ze uit hun benarde positie 
te bevrijden. Wonder boven 
wonder hebben de dames 
geen letsel opgelopen. Wel 
werden zij door een buurtbe-
woner opgevangen, omdat ze 
het koud hadden en onder de 
prut zaten. 
Zowel de te hulp gescho-
ten man als de buurtbewo-
ner zijn door de politie ver-
blijd met een bloemetje voor 
hun attente optreden. (Foto: 
www.112-uitgeest.nl)

Steeds meer klachten 
over jeugdoverlast

Uitgeest - Zowel door een 
aantal buurtbewoners van de 
Prinses Beatrixlaan als door 
een aantal bewoners van 
de Wiekenlaan is de afgelo-
pen tijd overlast ervaren van 
hangjeugd, meldt de politie. 

Op de Prinses Beatrixlaan 
vertoeft de jeugd onder de 
overkapping bij het Kruidvat, 
maakt lawaai en laat rotzooi 
achter. Een aantal jongeren is 
inmiddels aangesproken en 
gewaarschuwd door de po-
litie dat het verboden is om 
daar te hangen en dat ze het 
risico lopen op een bekeu-

ring (geldboete 90 euro en 9 
euro administratiekosten). 

Datzelfde geldt voor de jon-
geren die zich ophouden bij 
de overkapping van de voor-
malige Paltrokschool aan de 
Wiekenlaan.
Ook zij maken zich volgens 
de politie schuldig aan over-
last. Deze overlast bestaat uit 
alcoholgebruik, blowen en 
lawaai produceren. 

Door de politie is afgelopen 
week extra gesurveilleerd 
en dat zal de komende week 
weer gebeuren.
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Ook 50+
van harte 
welkom
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 IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

Wij zijn met spoed op 
zoek naar een serieuze

Omgeving: 
De Kleis / Waldijk
Omgeving: 
BEZORGER/STER

Kerstexpositie 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 9 december 2017 t/m 
nieuwjaarsdag 1 januari 2018

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Dit is de laatste kerstexpositie in Museumboerderij 
Jan Makkes. Zie artikel elders in deze krant.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Stichting WOSU stopt
Uitgeest - Het bestuur van 
de Stichting Werkgroep Ont-
wikkelingsSamenwerking 
Uitgeest heeft in haar laatste 
vergadering besloten de ac-
tiviteiten per 1 december te 
beëindigen. De huidige tijd 
vraagt een andere benade-
ring van de ontwikkelings-
problematiek en helaas heeft 
de Werkgroep geen opvol-
gers gevonden die hier invul-
ling aan kunnen geven.
Gedurende 35 jaar heeft de 
werkgroep haar doel “het be-
vorderen van het bewustzijn 
van de noodzaak van ont-
wikkelingssamenwerking 
bij de inwoners van de Ge-
meente Uitgeest en het ge-
ven van financiële steun aan 
in Uitgeest gevestigde – en/
of met inwoners van Uitgeest 
verbonden organisaties voor 
ontwikkelingssamenwer-
king” inhoud gegeven.
Enige voorbeelden: talloze 

solidariteitsmaaltijden voor 
projecten in Costa Rica, Gha-
na, Rwanda, Papoea-Nieuw 
Guinea en Nicaragua, een 
wijnproefavond, acties voor 
de allerjongsten bij de Wie-
lerronde voor een ziekenhuis 
in Zimbabwe, een filmavond, 
geen huis was de WOSU te 
hoog. De opbrengsten van 
deze acties waren altijd vol-
ledig voor de projecten. 

Langs deze weg wil het be-
stuur van de WOSU, be-
staande uit Thealet Bos-Olt-
hoff, Hennie Kraal-Kleiboer 
en Fred Maquiné, haar gro-
te dank uitspreken aan alle 
trouwe, enthousiaste bezoe-
kers van de maaltijdavonden 
en andere activiteiten, haar 
lokale sponsoren, alle vrijwil-
ligers die de WOSU een hel-
pende hand toestaken en de 
Gemeente Uitgeest voor ja-
renlange ondersteuning.

Leuke voorstellingen 
in leesLokaal Uitgeest

Uitgeest - Twee volle zalen vorige week woensdag in Lees-
Lokaal Uitgeest. Zo’n 50 kinderen en volwassenen ke-
ken ademloos naar Tineke Jonkman (links) en Nan-
cij Dijkstra-Zandbergen van Theater Poppekus. Zij speel-
den de voorstelling ‘Sint en de pakjes uit zee’, een vro-
lijk onderwateravontuur met Sinterklaas en juffrouw Krab. 
Jong en oud genoot van deze leuke voorstelling. (Ger Bus)

Uitgeest - Zwembad de Zien 
organiseert wederom een 
gezellige Winterfair. Op vrij-
dag 15 december van 17.00 
tot 21.00 uur is iedereen van 
harte welkom op het sfeer-
vol verlichte terrein van het 
zwembad. 
Bezoekers kunnen terecht bij 
verschillende kramen met in-
terieurartikelen en kerstde-
coratie. Ook zijn er originele 

cadeaus, houten speelgoed 
en bakproducten te vinden. 
Er zijn heerlijke hapjes en 
drankjes en iedereen kan op 
de foto met de Kerstman. 

Dit jaar is er een extra acti-
viteit voor kinderen. Zij kun-
nen, tegen een kleine ver-
goeding, kerststukjes maken.
De toegang tot de Winterfair 
is gratis!

De Winterfair was vorig jaar een groot succes (foto: Monique 
Teeling)

De film Bram Fischer 
bij Filmhuis de Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 15 decem-
ber  zal de film Bram Fischer 
te zien zijn bij Filmhuis de 
Zwaan in Uitgeest. Het speelt 
zich af in Zuid Afrika in de ja-
ren zestig, gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal waarbij 
advocaat Bram Fischer zich 
inzet tegen de apartheid in 
zijn land.  
In Zuid-Afrika van 1963, waar 
de onvrede tegen de onge-
lijkheid groeit, worden op een 
middag in het dorpje Rivonia 
bij een inval negen kopstuk-
ken van het ANC opgepakt, 
waaronder Nelson Mandela. 
Er is het blanke regime veel 
aangelegen om de groep als 
voorbeeld te stellen en hun 
tot de doodstraf veroordeeld 
te krijgen. Gerespecteerd ad-
vocaat Bram Fischer neemt 
hun verdediging op zich. Wat 
het regime niet weet is dat Fi-

scher eigenlijk ook een dub-
belrol heeft, hij is namelijk lid 
van een verboden organisa-
tie. Dat is de start van een 
proces waarin Bram Fischer 
heikele paden bewandelt. 
Wanneer de geheime politie 
gaandeweg Bram Fischers 
zijn dubbelrol ontdekt, komt 
hij voor een moreel dilem-
ma te staan: verkiest hij de 
verdediging van zijn cliënten 
boven zijn eigen veiligheid en 
dat van zijn gezin?

Kaarten zijn vooraf verkrijg-
baar bij boekhandel Schuyt. 
Middelweg 139 in Uitgeest, 
of in de zaal, indien nog aan-
wezig. De zaal is open van-
af 19:45 en de film begint 
om 20:15. Toegang 6 euro 
(“vrienden” 5,-).incl een kop-
je koffie/thee voorafgaand 
aan de film.
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Mad Science op 
Basisschool De Wissel

Uitgeest - Donderdag 29 no-
vember was weer een specia-
le dag op De Wissel.
Professor Doctor Ingenieur 
Stefan Stefunski van Mad Sci-
ence kwam langs! Mad Sci-
ence is een organisatie die 
technieklessen op o.a. scho-

len geeft. Deze organisatie wil 
zoveel mogelijk de nieuwsgie-
righeid van kinderen op pro-
beren te wekken met behulp 
van leuke, educatieve activi-
teiten. Die activiteiten bren-
gen een beter begrip van we-
tenschap en techniek en de 

invloed daarvan op het dage-
lijks leven met zich mee.
Het thema van deze lessen 
was: ‘krachten van lucht’. Al-
lereerst werd voor groep 3 t/m 
5 een geweldige voorstelling 
opgevoerd. Vervolgens ook 
nog voor de groepen 6 t/m 8. 
Een leerling vertelt: ‘met een 
bladblaasmachine hield hij 
een bal steeds in de lucht. 
Maar ook blies hij WC papier 
het publiek in en maakte een 
enorme steekvlam door zeep-
bellen aan te steken. Met een 
föhn blies hij een pingpong-
balletje omhoog. Twee leer-
lingen deden een wedstrijd-
je zak opblazen... de winnaar 
mocht tegen Stefan. En hij 
deed nog veel meer proefjes 
en trucjes!’  
Bij de proefjes werd steeds 
de hulp ingeroepen van leer-
lingen. 
De leerlingen van De Wissel 
waren ontzettend enthousiast 
en kunnen zich opgeven voor 
een reeks techniek/weten-
schapslessen die in januari na 
schooltijd plaats gaan vinden.

Kerststukjes van 
sportieve Kerstman

Uitgeest - Het is inmiddels 
een jaarlijkse traditie gewor-
den, de kerststukjes bij KV 
Stormvogels. Ieder jaar wor-
den er door leden kerststuk-
jes gemaakt, onder profes-
sionele begeleiding. Deze 
kersstukjes worden dan de 
volgende dag door de jeugd-
leden verkocht aan de deu-
ren in Uitgeest (een deel van 
De Koog en het Oude Dorp). 
Ook de Kerstman helpt een 
handje mee met zijn grote 
bakfiets.
Het is altijd een gezellige ac-
tiviteit voor jong en oud!!
Wilt u ook een kerststukje 
kopen en daarmee de jeugd 
van KV Stormvogels steu-
nen, dat kan. De kerststukjes 
kosten 8 euro per stuk. Twee 
stukjes kosten samen 15 eu-
ro.
•Belangstellenden kunnen 
het kerststukje zelf uitzoe-
ken op de vrijdagavond 8 de-
cember, vanaf 19.30 uur in 
de kantine van KV Stormvo-
gels. De kantine is gevestigd 
aan de Niesvenstraat 14 op 
Sportpark de Koog.
Inwoners van Uitgeest kun-
nen ook een kerststukje be-

stellen via e-mail of per te-
lefoon. Dan wordt het kerst-
stukje op zaterdag 9 decem-
ber (eventueel op afgespro-
ken tijd) thuis bezorgd. E-
mailadres: stormvogels.uit-
geest@knkv.nl, telefoon: 
0251-320035.

Voor meer informatie kan 
contact worden opgenomen 
met Nanette Oldenburger 
op bovenstaand nummer of 
mailadres.

Uitgeest - Tussen maandag 
20 november en donderdag 
30 november is ingebroken 
in een hoekwoning aan de 
Koekoeksbloem in Uitgeest. 

Woninginbraak Men heeft zich de toegang 
verschaft via de voordeur van 
de woning door de cilinder 
uit het slot te trekken. Dit is 
een veelgebruikte methode 
de laatste tijd. Vervolgens is 
werkelijk de gehele woning 

doorzocht en heeft men een 
aantal goederen uit de wo-
ning weggenomen. Mocht 
iemand iets hebben waarge-
nomen waarvan hij nu denkt, 
dat klopt niet, dan gaarne de 
politie in kennis stellen.

“Passie en persoonlijke aandacht”

Wie Haarstudio Dreams be-
zoekt aan de Beatrixlaan, ziet 
al snel de veelzijdigheid van 
deze salon. Hier gaat het niet 
alleen over een goedzittend 
kapsel maar ook over de totale 
verzorging en het gevoel dat 
de klant ervaart.

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e?

Haarstudio 
Dreams

Laagdrempelig
Drie jaar geleden opende Ani Kalache-
va Haarstudio Dreams. De van origine 
Bulgaarse, die tevens in Spanje woon-
de, had even tijd nodig om te wennen 
aan Nederland en aan het dorpse 
karakter van Uitgeest. Ani lacht: “Ik 
woon hier nu zeven jaar en ben in-
middels gewend. Wij werken zonder 
afspraak en verder vind ik dat iedere 
vrouw er mooi mag uitzien. Hier lever 
ik heel graag een bijdrage aan.” 

Feeling
Samen met kapster Mina, haar rech-
terhand, een barbier en nog een kap-
ster, biedt Ani haar klanten een totaal-
pakket. Ani: “Mina ken ik al lang, zij 
snapt precies wat ik belangrijk vind.” 
Mina beaamt: “Ani be kijkt hoe het 
haar eruit ziet, hoe het voelt of valt en 
past daarop haar techniek aan. Het is 
een bepaalde feeling met verzorging 
die ik door haar leerde ontwikkelen 
en waarop ik mijn werkwijze toepas.” 
Dreams werkt graag vernieuwend. 
Zo hoeft men bij gespleten haarpun-
ten niets meer van de lengte af te 
halen door het apparaat Split-Ender 
en werkt men met het ThermoCut-
System waarbij de snijvlakken van de 
haarschaar zijn verwarmd.
Sinds enige tijd kan men zich ook la-
ten masseren door een gecertifi ceerd 
masseur op zaterdag of op werkda-
gen volgens afspraak. Tevens wordt 

een nieuwe service geboden voor 
huid en gezicht. Het personeel blijft 
via MIFA Amsterdam up-to-date zo-
dat men weet hoe een gezicht ‘t beste 
tot z’n recht komt. Epileren van wenk-
brauwen wordt door middel van een 
touwtechniek met precisie toegepast. 
Kortom er is veel keuze voor een goe-
de prijs. 

Metamorfose 
en barbier
Wie binnenloopt, 
valt direct de nieu-
we look van de zaak 
op. Met behulp 
van designer Laura 
Schelvis kreeg de 
kapsalon naar de 
laatste trend een 
modernere uitstra-
ling. Nieuw is ook 
de barbier met per-
soonlijke aandacht 
voor de mannelijke 
klant. Deze barbier 
zal op vrijdag en 
zaterdag in de zaak 
aanwezig zijn.

Kerst
Het voltallige team 
maakt zich op voor 
de gezellige drukte 
rond Kerst. Ani: “Wij 
zijn goed op elkaar 

ingespeeld, vullen elkaar aan. De on-
derlinge sfeer is uitstekend. Het voelt 
als familie en dat stralen wij uit naar de 
klant. Wij hebben enorm veel zin in de 
feestmaand!”
Openingstijden: di-wo-vrij 09.00 
-18.00 uur, do 09.00 – 19.30 uur en za 
09.00 - 17.00 uur. Zie ook Facebook en 
Instagram.

Voor meer informatie: 0255 - 520456
verkoop@uitgeestercourant.nl
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6 december 20174

Prachtige kerstbomen 
bij Frits Janssen

Akersloot - Bij Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits vindt ieder-
een een ruime keuze uit ve-
le prachtige kerstbomen. Van 
de gewone kerst spar, de 
Blauwspar, de Servische spar 
tot de Nordman; van klein 
tot groot, gezaagd, met kluit 
of in pot. Naast de vertrouw-
de kerstbomen, die Dennis 
ook dit jaar uit het Sauer-
land heeft gehaald, verkopen 
ze ook prachtige kerstbomen 
uit Denemarken. Voor Tuin-
centrum Frits Janssen geen 
kerstbomen van de groot-
handel, maar gewoon verse 
bomen van het land.  
 
Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen is dé verkoopdealer 
van stalen kerstboomstan-
daards, de EasyFix, een uniek 
systeem. Dennis boort de 
kerstboom voor, waarna hij 
eenvoudig thuis op de stan-
daard geplaatst kan worden. 
Bovendien worden de bomen 
extra en gratis verpakt voor 

handig vervoer. Ook brengt 
het bedrijf de kerstboom gra-
tis bij klanten  thuis in Uit-
geest, Akersloot, Castricum 
en Heemskerk.  Natuurlijk is 
er ook een sfeervolle kerstaf-
deling. Hier kan men allerlei 
originele kerstspullen uitzoe-
ken, waaronder kerstballen, 
versiering, verlichting, ac-
cessoires en kerstboomstan-
daards. Voor kersttijd zullen 
hier natuurlijk ook de beken-
de kerststerren, azalea’s, cy-
clamen, hyacinten en kerst-
stukjes te verkrijgen zijn. En 
voor wie zelf creatief is, is er 
een ruime keuze uit decoratie 
en insteekmateriaal. 
Zondag 10 en zondag 17 de-
cember geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Zaterdag 9 en 
Zondag 10 december is er 
gratis koffi e, warme choco-
lademelk en erwtensoep met 
wat lekkers erbij. Tuincen-
trum Tuinaanleg Frits Jans-
sen is te vinden op Klein Dor-
regeest in Akersloot.  

Dit jaar nog voordeel 
Belasting hoortoestel

Regio - Nu het einde van het 
jaar in zicht komt, is er goed 
nieuws binnen de hoorbran-
che. In meer dan 83% van de 
gevallen bij aanschaf van een 
nieuw hoortoestel bij Hoor-
Care Audiciens, krijgen klan-
ten meer terug via de aftrek 
zorgkosten bij de Belasting-
dienst dan van de zorgver-
zekeraar. Oók als het huidi-
ge hoortoestel nog geen vijf 
jaar oud is.
De vergoeding voor hoortoe-
stellen daalde gestaag de af-
gelopen vijf jaar. Men krijgt 
elk jaar minder van de zorg-
verzekering. Er zijn echter 
mogelijkheden om kosten te-
rug te vragen via de Belas-
tingdienst, HoorCare laat dit 
voor klanten berekenen door 
een samenwerking met een 

onafhankelijke accountant.
Maak een afspraak bij het 
derde generatie familiebe-
drijf HoorCare om kosteloos 
te laten berekenen hoeveel 
er teruggevraagd kan wor-
den door te bellen met 0251-
234167 of een e-mail te stu-
ren aan afspraak@hoorcare.
nl.

,,Verder bouwen aan dezelfde 
fi losofi e bij Brasserie in ‘t Groen”

Heiloo - Op 1 augustus 2017 
namen Hans Kok en Ingrid 
Kaatee afscheid van restau-
rant Loocatie en sloegen een 
nieuwe weg in. Na 22 jaar 
werd het tijd voor een nieu-
we stap. Sam Piscaer nam 
restaurant Loocatie over van 
Hans en Ingrid. 

Vanaf deze datum richt Hans 
zich volledig op de Brasserie, 
waar hij zich naast het restau-
rant ook bezighoudt met fees-

ten en partijen, catering en 
walking diners. In 1995 ver-
rees tegenover ‘t Witte Kerk-
je van Heiloo het nieuwe res-
taurant Loocatie. Het werd 
een aanwinst voor het dorp. 
Naast het vertrouwde restau-
rant sloeg Hans zijn vleugels 
uit. Samen met Huub Tervoort 
ging hij aan de slag bij Bras-
serie in ’t Groen, gelegen op 
de golfbaan van Heiloo, waar 
het borrelde van de nieuwe 
mogelijkheden. ,,Bij de Bras-

serie werken we volgens de-
zelfde fi losofi e”, vertelt Hans. 
,,Mooie gerechten maken en 
goede kwaliteit leveren.” Het 
ambacht staat centraal in de 
keuken bij Huub, Anna en 
Hilco en alles wordt bereid 
met verse ingrediënten uit de 
buurt. 
De complete keukenbrigade 
is in de loop der jaren door 
Hans zelf opgeleid. ,,Het voelt 
heel prettig om weer inten-
sief met al deze topmensen te 
werken en onze fi losofi e ver-
der uit te bouwen.” 

,,Naast SuperTuesday op dins-
dag houden wij ook de Ma-
gic Monday in ere.” Voor een 
klein prijsje kunnen klanten 
genieten van een seizoens-
gebonden specialiteit op de 
maandagavond. In december 
wordt gestart  met kaasfon-
due en januari staat in het te-
ken van de Toppers van Toen. 
Kijk voor meer informatie en 
reserveringen op www.bras-
serie-intgroen.nl. 

Petit Paysan
Pierre, dertig jaar oud en pas 
afgestudeerd aan de land-
bouwschool, houdt melk-
koeien. 
Zijn hele leven staat in het 
teken van zijn boerderij, zijn 
zus die veearts is en zijn ou-
ders wiens boerderij hij heeft 
overgenomen. Wanneer in 

Frankrijk de eerste tekenen 
van de gekke koeienziekte 
opduiken, ontdekt Pierre dat 
één van zijn koeien besmet 
is. Hij kan zich er niet mee 
verzoenen dat hij zijn koei-
en hierdoor kwijt zal raken en 
gaat tot het uiterste om ze te 
redden.

Rey, Finn en Poe vervol-
gen hun epische avontuur 
met Luke Skywalker in Star 
Wars: The Last Jedi.
The saga continues... In Lu-
casfi lm’s Star Wars: The Last 

Star Wars - The 
Last Jedi 3D

Jedi gaat de Skywalker-sa-
ga verder. Nieuwe persona-
ges uit Star Wars: The For-
ce Awakens sluiten zich 
aan bij legendarische Star 
Wars-iconen. In een episch 
avontuur worden eeuwen-
oude mysteries over de For-
ce en schokkende openba-
ringen uit het verleden ont-
huld...Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur 
Star Wars - The last Jedi - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur
dinsdag & woensdag 19.00 uur 

Petit Paysan
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  woensdag 20.45 uur 
Vele Hemels boven de Zevende

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 21.00 uur
Wonder

vrijdag 18.45 uur 
zaterdag 21.15 uur   zondag 19.30 uur

C’est La Vie
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur  dinsdag 21.00 uur 

Murder on the Orient  Express
zaterdag 16.00 uur

Loving Vincent
dinsdag 11.00 uur

woensdag 13.30 uur
K3 - Love Cruise

zaterdag & zondag 13.30 uur
dinsdag 11.00 uur  woensdag 15.30 uur

Paddington 2 
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 14.30 uur

Coco  

Programma 30 nov t/m 6 dec 2017
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Stemmen op Artcadia-project
Castricum - Dit jaar doen 
twee groepjes leerlingen uit 
de tweede klas van het Jac. 
P. Thijsse College mee aan 
het Artcadia-project. Dit is 
een landelijke techniek- en 
kunstwedstrijd, waarbij leer-
lingen samenwerken aan een 
creatieve oplossing voor een 
vraagstuk uit een stad in het 

jaar 2080. 
De eerste groep leerlingen 
heeft voor het onderwerp 
milieu gekozen. De tweede 
groep leerlingen koos voor 
het thema gebouwen. De he-
le maand december kan men 
stemmen op de projecten 
van deze leerlingen via art-
cadia.nl.

Castricum - Toonbeeld start 
in samenwerking met Wel-
zijn Castricum twee cursus-
sen voor mensen met demen-
tie; een cursus waarin de deel-
nemers actief aan de slag gaan 
met kunst kijken en maken én 
een cursus waarin de deelne-
mers samen gaan zingen. In 
samenspraak met Welzijn Cas-
tricum kan worden geassi-
steerd met vervoer.
,,Kunst maakt gelukkig”, zegt 
docent Afke Spaargaren (foto). 
,,Op diverse plaatsen in Neder-
land worden deze geheugen-
cursussen al met veel succes 
gegeven. Het Museum voor 
Moderne Kunst in New York  is 
er mee begonnen, ik zag het in 
het Stedelijk Museum in Am-
sterdam en voer het nu op ei-

gen wijze uit op diverse loca-
ties in de IJmond.  Nu dus ook 
in Castricum bij Toonbeeld.”
Ook van muziek kunnen zelfs 
mensen met dementie in een 
vergevorderd stadium ople-
ven. Muziek vergeet je niet: 
,Deze lessen zijn ook geschikt 
voor mensen met dementie in 
een ver gevorderd stadium. De 
zangbijeenkomsten starten op 
donderdag 14 december om 
15.30 uur  uur in de foyer van 
Geesterhage.  Daarna om de 
week. 
De kunstlessen zijn wekelijks 
en gaan van start op 15 januari 
om 14.00 uur in het tekenate-
lier van Toonbeeld. Aanmelden 
kan http://toonbeeld.tv/speci-
ale-doelgroepen of tel.: 0251-
659012.

Lichtjestocht De Hoep aan 
eigen succes ten onder

Bakkum - De lichtjestocht 
bij De Hoep is aan zijn eigen 
succes ten onder gegaan. 
Omdat steeds meer men-
sen aan de tocht deelnamen, 
kon PWN de veiligheid van 
de deelnemers niet langer 
garanderen. Sector-directeur 
Natuur van PWN, Sjakel van 
Wesemael, vindt dat heel spij-
tig. ,,We begrijpen dat we veel 
mensen teleurstellen, maar 
we zijn genoodzaakt dit be-
sluit te nemen.” 
De door PWN georganiseer-
de lichtjestocht mocht zich 
de afgelopen jaren verheu-
gen in een groeiende be-

langstelling. Steeds meer be-
zoekers namen deel aan de 
tocht, die traditiegetrouw aan 
het begin van de kerstvakan-
tie werd georganiseerd. Door 
de enorme toeloop ontston-
den er parkeerproblemen, 
terwijl ook de rust in het duin-
gebied werd verstoord. ,,We 
betreuren het dat we moeten 
besluiten de tocht af te bla-
zen. Maar er kwamen teveel 
bezoekers en teveel auto’s. 
In een Natura 2000-gebied 
is dat niet wenselijk. Daar-
om komt er helaas een einde 
aan een mooie traditie,” aldus 
Sjakel van Wesemael.

Leerlingen 
speeddaten

Castricum - Onlangs werd 
op het Clusius College Cas-
tricum voor de leerlingen uit 
de leerjaren 3 en 4 de jaar-
lijkse beroepenvoorlichting 
gehouden voor leerlingen én 
ouders. 
Voorlichters van diver-
se MBO-opleidingen waren 
aanwezig. Maar niet alleen 
MBO-opleidingen kwamen 
zich presenteren. Ook was er 
de mogelijkheid om te speed-
daten met oud-leerlingen. Zij 
zijn tenslotte ervaringsdes-
kundigen, dus zij kunnen de 
leerlingen uitstekend vertel-
len hoe ze een opleiding of 
beroep ervaren. De beroe-
penvoorlichting is bedoeld 
als eerste kennismaking met 
het MBO en is onderdeel van 
loopbaanoriëntatie en -bege-
leiding.

Klankcast in Oude Keuken

Bakkum - Zondag 10 de-
cember om 15.00 uur treedt 
Klankcast op in De Oude 
Keuken. 
Het koor bestaat uit een 
groep mensen uit Castricum 
en omgeving en staat on-
der begeleiding van dirigen-
te en pianodocente Brigit-
te Burgers. Klankcast zingt 
volks- en klassieke liede-

ren waarvan sommige gear-
rangeerd door componist en 
koorlid Jakob Klaasse. Naast 
het koor treedt klarinettist en 
saxofonist Jan Willem van 
Dormolen op met een stuk 
voor klarinet en piano, en 
saxofoon en piano. 
En, worden er door Brigit-
te Burgers en Jakob Klaasse 
twee quatre mains gespeeld.

Paarse vrijdag
Castricum - Op vrijdag 8 
december is het Paarse Vrij-
dag: een dag om te laten 
zien dat je solidair bent met 
en open staat voor seksuele 
diversiteit. Het Jac. P. Thijs-
se College doet ook mee. 
Iedereen is opgeroepen om 
paarse kleding te dragen. 
Alle tweede klassen krijgen 
een gastles van de organi-
satie International Federati-
on of Medical Student’s As-
sociations. Ook in de brug-
klas wordt aandacht be-
steed aan Paarse Vrijdag 
door middel van een lesbrief 
over seksuele diversiteit. In 
de vierde klassen wordt de 
‘Paarse Vrijdag Krant’ uit-
gedeeld en besproken door 
de mentoren. Het schoolge-
bouw van het Jac. P. Thijsse 
College zal op 8 december 
in Paarse Vrijdag stijl wor-
den versierd, inclusief een 
regenboogkraampje waar 
iedereen die paars draagt 
gratis paarse limonade en 
regenboogsnoep krijgt. Na-
tuurlijk is er ook een poging 
om in het ‘JPT Book of Re-
cords’ te komen door zoveel 
mogelijk in paars geklede 
mensen op één foto te krij-
gen.

Help Henny Huisman met 
kerstverhaal in Dorpskerk

Castricum - Op zaterdag 
23 december wordt Candle 
Lightshoppen gehouden in 
het centrum van Castricum 
met veel lichtje en gezellig-
heid. 

In de Dorpskerk vindt dan 
een bijzonder bijeenkomst 
plaats. Van 19.00 tot 20.00 
uur is BN-er Henny Huisman 
gastheer die dan als herder 
op het toneel verschijnt. Tij-

dens de viering wordt het 
kerstverhaal tot leven ge-
bracht. Zijn kleindochter Em-
ma, verkleed als engel, is ook 
van de partij en zij zingt het 
Ave Maria voor het publiek. 
Henny roept de kinderen uit 
Castricum op het kerstver-
haal mede vorm te geven 
door spontaan een bijdrage 
te leveren. Dat mag met zang, 
dans, een mooi versje of een 
verhaal.
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Doe ook mee!
Kersttentoonstelling

 in Geesterhage
Castricum - Er zijn bij Toon-
beeld al heel wat aanmel-
dingen binnengekomen voor 
het exposeren van zelf ver-
vaardigde kunst tijdens de 
feestdagen. Door de verhui-
zing eind vorig jaar van de 
Nassaustraat naar het nieu-
we onderkomen in cultureel 
centrum Geesterhage is ech-
ter veel meer ruimte beschik-
baar. Ruimte die bovendien 
voor de bezoekers en expo-
santen veel aantrekkelijker is.

Tot 12 december is er nog de 
mogelijkheid zich aan te mel-
den via www.toonbeeld.tv. De

expositie duurt van 25 tot en 
met 28 december. Deelna-
me is juist bedoeld voor alle 
Castricummers en de kunst-
werken kunnen van alles 
zijn. Die kunnen variëren van 
beeldhouwwerk, tekeningen, 
etsen, schilderijen, textie-
le werkvormen en keramiek 
tot sier-smeedkunst, calligra-
fi e, fotografi e et cetera. El-
ke exposant kan maximaal 
vier objecten inbrengen. Zo-
als elk jaar is ook nu weer 
voor een thema gekozen. Dit 
keer is het: ‘Gedicht & Beeld’. 
Het is beslist geen verplich-
ting zich daaraan te houden. 

Ook deelname van musici èn 
dichters wordt op prijs ge-
steld.
 
De tentoonstelling wordt op 
eerste kerstdag offi cieel ge-
opend om 14.00 uur. De aan-
sluitende drie dagen is de 
openingstijd van 13.00 tot 
17.00 uur.

Aan B en W en gemeente-
raad van Castricum

Zoals u wel weet zullen sociale huur- en koopwoningen al-
tijd nodig zijn, veel bewoners krijgen nooit de fi nanciële moge-
lijkheid om te kopen. Daarom, voordat u uw stem over invul-
ling van de bouwlocaties uitbrengt, willen wij u onze argumen-
ten om voor een sociale invulling te kiezen niet onthouden. Er 
zijn veel jongeren tussen de 18 en 25 jaar (2.694 in november 
2015) in de gemeente Castricum, waarvan er 1.050 actief een 
woning zoeken, waaronder 685 een huurwoning. Het gemid-
delde inkomen van de starter is 16.500 euro per jaar. Je kunt 
een hypotheek krijgen tot 4,5 maal je inkomen (74.000 euro). 
Met zijn tweeën is dat dus rond 150.000 euro. Oudere huurders 
willen hun eengezinswoning met een betaalbare huur wel ach-
terlaten voor een klein appartement, maar niet voor driemaal 
minder ruimte voor een dubbele huurprijs. Op een woning in 
de goedkoopste huurcategorie tot 590 euro per maand komen 
op dit moment gemiddeld 144 reacties. Hoe wil de gemeen-
te Castricum zich aan de afspraak 118 sociale woningen hou-
den? Tijdens het kerngroepoverleg is er duidelijk, ook door de 
gemeenten, te kennen gegeven dat er een grote behoefte be-
staat aan kleine betaalbare huurwoningen. Het wordt voor de 
gemeente al zoeken naar locaties om te bouwen, moeten dan 
die enkele die er zijn, alleen voor onder andere rijke Amster-
dammers gebruikt worden? De raadsleden zijn door de bur-
gers  van Castricum, Akersloot, Bakkum en Limmen gekozen 
om hun belangen te behartigen, zij mogen daar dan toch op 
rekenen? Namens de HVW, Th. Rosier-Hagenbeek, namens de 
HV Li-Ak, G. Kuyper-Bruschke.

Ik wil graag mijn waardering en respect uiten aan de medewer-
kers van de vrijwillige brandweer die afgelopen vrijdagavond mij 
aan het Gladiolenveld te Castricum hebben geholpen met het 
oplossen van de netelige situatie rond mijn brandende open 
haard. De aanwezige commandant was zeer bedreven in het 
uitstralen van rust, adequaat handelen en professionaliteit. Ook 
zijn medewerkers werkten in goed teamverband samen en wie 
ik ook van het team aansprak tijdens het werk; ze waren alle-
maal effi ciënt en met de juiste toon in staat om ons de zekerheid 
te geven dat ze de goede dingen deden en wat onze rol was 
als bewoners. Ik heb wel eens demonstraties van een vrijwillige 
brandweer gezien en vond het ook al mooi hoe dat dan getoond 
werd. Maar nu ik een echte bedreigende situatie bij mezelf heb 
meegemaakt en zij mij hebben bijgestaan en de problemen 
voorzover mogelijk hebben opgelost, heb ik ook tot in mijn ve-
zels gevoeld dat zij professioneel zijn, doen wat ze kunnen en 
ook nog goed reageren op ons als eigenaar van de woning die 
zijn lijf en leden en zijn huizenbezit ernstig bedreigd ziet. Paniek 
was er bij mij, professionaliteit en teamverband bij hun. Vaak lees 
hoor je in het nieuws dat hulpverleners worden belaagd en zelfs 
tegengewerkt. Jullie verdienen lof als jullie werken zoals dat af-
gelopen vrijdagavond bij mij is gebeurd. Chapeau voor de com-
mandant en zijn hele team.
Leon Bleize.

Nieuwe exposities
bij Galerie Streetscape

Castricum - Zaterdag 9 de-
cember worden om 16.00 uur 
vijf nieuwe exposities ge-
opend in Galerie Streetscape. 
De opmerkelijkste deelne-
mer is Hetty van der Linden. 
Zij helpt kinderen hun droom 
te realiseren met Paint a Fu-
ture en reist hiervoor al jaren 
de wereld rond. De galerie 
toont haar werk en een aan-
tal schilderijen van Paint a 
Future, door diverse kunste-
naars gemaakt. De opbrengst 
gaat geheel naar realisatie 
van de wens die in de oor-
spronkelijke tekening is ge-
uit. Acht kunstenaars en leer-
lingen van het IVKO en Jac. P. 
Thijsse College gaan met een 
benefi etactie een leerling van 
de Helen Keller school voor 
doven in Argentinië helpen.
Gezien van de Riet, een ta-
lentvol kunstenaar uit Castri-
cum, schenkt niet alleen veel 
aandacht aan het licht, maar 
ook aan de schors en de 
blaadjes, die afzonderlijk zijn 

te zien (foto). Gezien behan-
delt deze zoveel mogelijk als 
individuen: ,,Als het goed ge-
daan is kun je de detaillering 
vergelijken met muziek waar 
elke noot duidelijk moet wor-
den gespeeld zonder dat de 
melodie verbrokkelt, waar va-
riaties in de herhaling alleen 
maar verrijkend werken.” Tot 
en met donderdag 4 januari.
Dominiek Steinmeijer ont-
werpt al 26 jaar kleine col-
lecties unieke sieraden. Ze 
toont haar titanium sieraden 
en glassculpturen in de ga-
lerie tot en met 4 januari. In-
grid Frissen uit Castricum is 
kunstzinnig therapeute. Haar 
merendeels abstracte werk 
vult de toonkamer met een 
heel bijzondere energie. Hie-
ke Meppelink, beeldhouw-
ster en sopraan, laar haar 
beelden zien tot en met 21 
januari. 
De klassieke liedkunst en po-
ezie vormen een belangrijke 
inspiratiebron.

Kunst live 
Bakkum - Bezoekers van 
De Oude Keuken kunnen 
op zaterdag 9 december 
van 10.00 tot 17.00 uur expo-
sant Rien Doorn live aan het 
werk zien.  Doorn maakt ge-
detailleerde pentekeningen, 
vervreemdend en met ver-
rassende wendingen. Het 
is goed te zien dat hij geïn-
spireerd wordt door kunste-
naars als Escher en Salvador 
Dalí. De tentoonstelling van 
Rien Doorn duurt nog tot en 
met 6 januari.

Castricum - Donderdag 7 
december is de maandelijk-
se bijeenkomst ‘t Praethuys 
in Castricum. De inloop is 
van 10.00 - 12.00 uur in het 
pand van Frank Boske aan de 
Dorpsstraat 23. Iedereen die 
te maken heeft of heeft ge-
had is welkom. 

‘t Praethuys Kerstviering Zonnebloem
Limmen - De Zonnebloem 
nodigt haar leden uit voor 
een muzikale kerstmiddag, 
met daaraan voorafgaand 
een kerstlunch, op donder-
dag 21 december in De Bur-
gerij. Er is een optreden van 
het Dickens-ensemble van 
muziekvereniging Emergo. 
In traditionele Dickenskledij 

zullen zij met de warme klan-
ken van het koperensemble 
instrumentaal een diversi-
teit aan kerstmuziek naar vo-
ren brengen. Aanvang 12.30 
uur. Aanmelding vóór 18 de-
cember bij Ria Hooijboer, tel: 
5052235. Wie vervoer nodig 
heeft kan ook bellen met bo-
venstaand telefoonnummer.

Chapeau voor brandweer
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Castricum - ,,Voor de huis-
vesting van de Cunera en de 
Antoniusschool in Bakkum 
moet een goede oplossing 
komen.² Dat zegt Mariska El 
Ouni namens de fractie D66 
Castricum tijdens het debat 
in het raadscarrousel over 
het Integraal Huisvestings-
plan voor Onderwijsvoorzie-
ningen.
Voor de Cunera zowel als An-
tonius waren er twee voor-
stellen: nieuwbouw of reno-
vatie voor de Cunera op hui-
dige locatie en Antonius naar 
de Duinrandlocatie. Of de 
Cunera naar de Duinrand-
school en voor de Antoni-
us een andere, nu nog onbe-
kende, locatie binnen of bui-
ten de gemeente.

Fractievoorzitter El Ouini: 
,,Tijdens een inspraakronde 
over de twee plannen nam 
de voorzitter van de Stichting 
Tabijn de raad mee in haar 

Castricum - Op zondag 26 
november omstreeks 22.30 
uur kreeg de politie de mel-
ding dat een vrouw onwel 
was geworden op de Dorps-
straat. Ter plaatse hielden 
omstanders een vrouw vast. 
Zij was onder invloed van 
alcohol en drugs, niet aan-
spreekbaar en zij gaf over. 
Volgens omstanders was 
zij bij een hardcore-feest in 
Castricum geweest. Zij is 
vervoerd naar het Rode Kruis 
Ziekenhuis en haar moeder 
is in kennis gesteld over het 
voorval.

Drank en drugs

Onderzoek derde 
mogelijkheid Cunera

droom en dat is nieuwbouw 
van de Cunera op de huidige 
locatie om daar een Integra-
le Kindcentra (IKC) te vesti-
gen. In de IKC’s zijn allerlei 
disciplines gehuisvest die op 
de één of andere manier be-
trokken zijn bij de doorlopen-
de leerweg voor kinderen van 
nul tot twaalf jaar. En dit le-
vert een derde voorstel op.”

D66 is een groot voorstan-
der van IKC¹s. ,,De gemeen-
teraad moet een zorgvuldig 
besluit nemen gericht op de 
toekomst voor de komende 
veertig jaar. Daarom heb ik 
de raad voorgesteld niet nu 
al uit de eerdere twee voor-
stellen te kiezen, maar drie 
voorstellen te onderzoeken.² 
Wethouder Kees Rood heeft 
toegezegd ook de derde va-
riant in overweging te nemen 
en in het eerste kwartaal van 
2018 met een voorstel te ko-
men.

Cabaretier Ronald 
Snijders in Koningsduyn
Castricum - ,,Het leven is 
een gekkenhuis, maar je 
moet wel zelf de slingers in 
het aquarium ophangen”, zo 
luidt het levensmotto van ab-
surdist Ronald Snijders. In 
zijn nieuwe cabaretvoorstel-
ling slaagt deze komiek er-
in vrijwel geen enkele zin 
logisch op de vorige te la-
ten aansluiten. Het enige lo-
gische is de slappe lach die 
al deze onzin losmaakt bij de 
toeschouwer. Snijders toert 
met zijn Welke Show, die ge-
regisseerd is door Niels van 

der Laan door Nederland. Op 
vrijdag 8 december staat de-
ze grote cabaretier in Theater 
Koningsduyn.

Ronald’s Welke Show was 
genomineerd voor de Poelifi -
nario, de prijs voor het bes-
te cabaretprogramma van 
het seizoen. Kaarten voor de 
voorstelling op vrijdag 8 de-
cember, om 20.00 uur in the-
ater Koningsduyn| Geester-
hage Castricum, zijn online te 
bestellen via: www.geester-
hage.nl.

Kerstconcert 
Projectkoor Castricum

Castricum - Op 17 decem-
ber geeft Projectkoop Cas-
tricum een kerstconcert met 
als titel ‘The sound of Christ-
mas’. Opnieuw bieden circa 
65 koorleden uit de hele re-
gio een veelzijdig programma 
aan dat in zes weken is inge-
studeerd. 
De bekende sopraan Mirjam 
Betjes en het semiprofessio-
nele Kennemer Blaaskwintet 

verlenen hun medewerking. 
De pianobegeleiding wordt 
verzorgd door Gijs Braakman 
en de muzikale leiding is in 
handen van Cees Brugman. 
In de Maranathakerk, aan-
vang 14.30 en kaartverkoop 
vanaf 13.45 op de dag van 
het concert bij de kerk. Re-
serveren kan via tel.: 0251-
656907 of aadzonneveld1@
ziggo.nl.

Binnenbrand bij de 
Hema in Geesterduin

Castricum - Zaterdag om 
14.40 uur werd de hulp van 
de brandweer ingeroepen 
vanwege een binnenbrand 
bij de Hema in winkelcen-
trum Geesterduin. Er was 
brand ontstaan in het maga-
zijn in een emmer met lege 
batterijen. De brand ging ge-
paard met veel rookontwik-
keling en heeft een binnen-
deur aangetast. De brand-
weer had het brandje snel 
geblust en heeft nog enige 
tijd werk gehad met het ver-
wijderen van de rook.

Vorige week dinsdag werd de 
hulp van de brandweer in-
geschakeld omdat iemand 
uit een rolstoel was gevallen 
aan de Prinses Irenestraat. 
Woensdag was er sprake 

van een brandgerucht onder 
het tunneltje onder de N203/ 
Korte Brakersweg. Twee jon-
getjes waren bezig met vuur-
werk en dat zorgde voor rook 
op de N203. Hetzelfde vond 
plaats op vrijdag toen er 
sprake was van een brand-
gerucht op de Papenberg.  
De daders van het afsteken 
van het vuurwerk werden in 
de kraag gevat door de po-
litie. In een woning op Gladi-
olenveld was de open haard 
aangestoken, maar de klep 
naar het rookkanaal was niet 
opengezet. 

Op het moment dat de rook 
de woonkamer in een snel 
tempo vulde is ook het 
brandalarm in werking ge-
gaan. Foto: Evelien Olivier.

Castricum - In Limmen is 
tussen woensdag 29 novem-
ber 23.00 uur en donderdag 
30 november 12.30 uur een 
zwarte VW Transporter met 
het kenteken 05VFK2 ge-
stolen vanaf een parkeer-
plaats aan het Goudstuk. 
Tussen donderdag 30 no-
vember 22.00 uur en vrijdag 
1 december 7.30 uur is een 
personenauto merk BMW, 
voorzien van het kenteken 
20TNH4, gestolen vanaf de 
Oude Haarlemmerweg.

Auto’s gestolen

Akersloot - Op donderdag 
30 november tussen 6.30 en 
8.30 uur heeft er een poging 
inbraak plaatsgevonden bij 
een vrijstaande woning gele-
gen aan de Waterzijde. In de 
nachtelijke uren zijn enkele 
voorwerpen onder de open-
staande rolluiken van de wo-
ning geplaatst. Toen de be-
woner zijn woning verliet 
heeft hij de rolluiken naar be-
neden gedaan. Rond 8.30 uur 
werd door een bezoeker van 
de woning opgemerkt dat er 
voorwerpen onder de rollui-
ken stonden en dat het cilin-
derslot van de voordeur afge-
broken was. De dader(s) zijn 
niet in de woning geweest.

Poging inbraak

Castricum - Op zondag 10 
december is er om 16.00 uur 
in de Maranathakerk een 
meditatieve bijeenkomst. 
Op zondag 17 december om 
10.00 uur in de Protestante 
Kerk van Limmen zingt het 
koor van De Witte Duif liede-
ren uit het kerstoratorium De 
Verhalen. Op vrijdag 22 de-
cember om 20.00 uur in de-
zelfde kerk wordt het gehe-
le kerstoratorium De Verha-
len gezongen, afgesloten met 
een eenvoudige maaltijd.

De Witte Duif
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Vragen over modderpad
Akersloot - Het wandel-
pad om de voetbalvelden en 
achter de tennisvelden in 
Akersloot is een pad waar 
veel wandelaars en hardlo-
pers veelvuldig gebruik van 
maken. 
Alleen de laatste weken is 
hier verandering in gekomen. 
Het mooie wandelpad is voor 
een groot deel veranderd in 
een modderpad.
Dorien Veldt, raadslid van 
CDA Castricum, heeft schrif-
telijke vragen gesteld aan 
het college van de gemeen-
te Castricum, over de staat 

van het wandelpad, het on-
derhoud en het herstel. ,,Wat 
het CDA betreft moet het op-
knappen van het pad snel 
gebeuren voor zich ernstige-
re ongevallen gaan plaats-
vinden. Onder andere door 
werkzaamheden aan de slo-
ten is door het gebruik van 
zware tractoren en wagens, 
het pad zodanig beschadigd 
dat er grote kuilen en plassen 
zijn ontstaan en het pad is 
glad geworden door de mod-
der die er op ligt. Hierdoor 
zijn er al verschillende glij en 
valpartijen geweest.”

Tino Klein naar Forza
VVD verbaasd over reden
Castricum - Fractiesecre-
taris van de VVD Castricum 
Tino Klein is overgetapt naar 
Forza Castricum. Hij zegt dat 
hij deze stap heeft gezet van-
wege onvrede met de wijze en 
inhoud waarop de VVD Cas-
tricum tijdens de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
haar campagne gaat voe-
ren. Hij heeft met onmiddel-
lijke ingang zijn taken als se-
cretaris en lid van de raads-
carrousels beëindigd. Raads-
lid Rob Dekker reageert na-
mens de VVD: ,,De lezing die 
wordt gegeven heeft ons be-
vreemd. De afgelopen maan-
den hebben we gewerkt aan 
het verkiezingsprogramma. 
Alle kandidaat-raadsleden 
hebben hier hun handteke-
ning ondergezet. Tino werd 
door het bestuur voorgesteld 
op plek vijf. Na diverse stem-
ronden onder de leden van 
de VVD Castricum werd hij 
door de leden plaats zes in 
plaats van vijf toebedeeld op 
de defi nitieve lijst.” De teleur-

stelling daarover was duide-
lijk zichtbaar volgens Dekker. 
,,Maandag 27 november ont-
vingen wij ‘s morgens het be-
richt dat Tino ‘s avonds zou 
tekenen. Groot was de ver-
bazing dat hij die avond tij-
dens de fractievergadering 
alsnog zijn vertrek aankon-
digde, maar zo kan dat gaan. 
Terwijl wij ons nog in beraad 
waren over een passend af-
scheid en bedankje werden 
we verrast door een pers-
bericht. Wij herkennen ons 
geenszins in bovenstaande 
uitleg en betreuren deze ma-
nier van communiceren.”

Over Forza Castricum zegt 
Tino Klein: ,,Een partij die het 
mij zeer aansprekende libe-
rale gedachtegoed van Pim 
Fortuyn in de praktijk wenst 
te brengen. Voor fractie Cas-
tricum, straks Forza Castri-
cum, zal ik ook meteen gaan 
optreden als carrousellid en 
deel gaan uitmaken van de 
kieslijst.”

Actie SP tegen opheffi ngs-
plannen bus gaat door

Castricum - Nadat de SP het 
bezuinigingsplan van Con-
nexxion naar buiten had ge-
bracht en duidelijk werd dat 
er buslijnen verdwijnen, kwa-
men verschillende gemeen-
teraden in verzet. 

In Castricum, werd een motie 
aangenomen om te proteste-
ren bij de provincie. In Castri-
cum gaat het om de busver-
binding tussen Castricum en 
Egmond aan Zee. Als alter-
natief zou dan een oproep-
dienst in het leven worden 
geroepen. ,,De SP gaat door 
met het ophalen van handte-
keningen”, vertelt Marjo Hus-
slage, fractievoorzitter van de 
partij in Castricum. ,,De SP is 
overal zichtbaar in de betrok-
ken plaatsen waar de buslij-

nen dreigen te verdwijnen. 
Het lijkt er op dat de provin-
cie en Connexxion een beet-
je willen terugkomen op het 
bezuinigingsplan. Dat is een 
eerste succes.” Het plan was 
om de buslijnen met ingang 
van december op te heffen, 
maar dat is uitgesteld tot 22 
juli 2018. Op 22 januari over-
handigt de partij protest-
handtekeningen aan gede-
puteerde Elizabeth Post. ,,Tot 
nu toe zijn er al meer dan 
tweeduizend handtekenin-
gen opgehaald. Daarnaast 
worden ook fl yers opgehan-
gen en uitgedeeld om ieder-
een te voorzien van de infor-
matie. Een petitie kan onder-
tekend worden via www.pe-
titions24.com/signatures/be-
houd_van_buslijn_164.

Colleges 
bij Kaptein
Castricum - De colleges 
van Castricum en Heiloo zijn 
dinsdag 28 november op be-
zoek geweest bij Kaptein. 
Deze verpakker en produ-
cent van kaas en boter is vo-
rig jaar van Castricum naar 
Heiloo verhuisd. Een goe-
de gewoonte van beide col-
leges is om de bedrijven in 
de gemeente te bezoeken. 
De ondernemers in het dorp 
zijn namelijk van groot be-
lang voor de leefbaarheid en 
werkgelegenheid in de ge-
meente.
De reden voor het bezoek 
aan Kaptein is de gezamenlij-
ke belangstelling vanuit bei-
de gemeenten voor dit be-
drijf dat jarenlang in Castri-
cum was gevestigd en nu 
een mooie plek heeft ge-
vonden op de Boekelermeer 
Heiloo. Hierbij is de werkge-
legenheid voor de regio be-
houden. De colleges waren 
onder de indruk van de zorg, 
niet alleen voor de medewer-
kers maar ook voor anderen. 
Dit uit zich met name in de 
innovaties die zijn toegepast 
in een duurzaam productie-
proces en in een gebouw met 
een eigen energie en warm-
te-koudevoorziening.
Kaptein is een familiebedrijf 
met een rijke historie; sinds 
1936 verpakken zij kaas en 
boterproducten en inmiddels 
is de fi rma uitgegroeid tot 
een internationaal opererend 
bedrijf dat continu in ontwik-
keling is. 
Naast Heiloo zijn er vestigin-
gen in Oosthuizen en Bilzen 
(België). In Heiloo vindt de 
productie plaats voor boter in 
cups, pakjes, retail- en bulk-
verpakking. Op de foto bur-
gemeester Mans met een 
deel van het gezelschap. 

Bakkum - Maandag 11 de-
cember is er een stiltewan-
deling door de duinen. Ver-
zamelen rond 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij De Hoep 
aan de Zeeweg. Na afl oop is 
gelegenheid om samen wat 
te drinken bij Johanna’s Hof. 
Deelname is gratis, een duin-
kaart is wel noodzakelijk.

Stiltewandeling

Te weinig sociale 
huurhuizen gebouwd

Castricum - Het lijkt niet 
te lukken op het afgespro-
ken aantal sociale huurwo-
ningen te realiseren zoals is 
afgesproken. Dat werd dui-
delijk tijdens een presenta-
tie van Kennemer Wonen tij-
dens een raadsbijeenkomst 
vorige week donderdag. De 
gemeente heeft voor de pe-
riode 2017-2020 samen met 
de huurdersverenigingen 
van Castricum, Limmen en 
Akersloot prestatieafspraken 
gemaakt met woningcorpo-
ratie Kennemer Wonen. Af-
gesproken is dat er 118 wo-
ningen zouden worden ge-
bouwd tot 2020, maar dat 
aantal wordt niet gehaald. Er 
komen vijftien nieuwe socia-
le huurwoningen op de Eer-
ste Groenelaan, 48 op het 
terrein van Duin en Bosch, 
tenminste als de raad instemt 
met een wijziging van het 
bestemmingsplan, en acht-
tien in plan Zandzoom. Dat 
zijn er 38 tekort. Er waren in 
2016 in Castricum 706 actie-
ve woningzoekenden, waar-

van er 589 gericht in Castri-
cum zoeken. De gemiddel-
de inschrijftijd is 4,8 jaar en 
de gemiddelde zoektijd 1,6 
jaar. Er kwamen dat jaar 166 
woningen vrij. De gemeente 
Castricum beschikt zelf niet 
over grond die beschikbaar 
gesteld kan worden en pro-
jectontwikkelaars wijken af 
van de norm dat 25 procent 
van de plannen naar socia-
le woningbouw gaat, omdat 
het minder rendabel is. Per 
niet gebouwde sociale wo-
ning moet tienduizend euro 
gestort worden als compen-
satie in het egalsatiefonds. 
Dit geld kan dan worden ge-
bruikt voor sociale woning-
bouw. Gestreefd wordt om 
het aantal appartementen 
voor een- en tweepersoons 
huishoudens te vergroten. Er 
wordt vooral een stijging van 
het aantal senioren van ze-
ventig jaar en ouder verwacht 
waarbij het belangrijk is toe-
gankelijke woningen te bou-
wen voor huishoudens met 
een zorgvraag.

Castricum - Het is weer mo-
gelijk om in diverse winkels 
en supermarkten vuurwerk te 
kopen. 

Dit betreft dan het zoge-

Vroeg vuurwerk legaal  
naamde CAT.1 vuurwerk. Dit 
vuurwerk is in Nederland 
toegestaan en mag het ge-
hele jaar verkocht worden en 
worden afgestoken mits an-
deren geen overlast ervaren.







Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Sinterklaas is nog maar net vertrokken, maar in het huis van Ron de Boer op 
Kleis 89 overheerst al zeker een maand de kerstsfeer. Ron bouwt ieder jaar een kerstdorp 
van ongeveer 18 vierkante meter, dat op afspraak bezichtigd kan worden. Ron vertelde dat 
het een uit de hand gelopen hobby is. Na jaren gewerkt te hebben als bakker en ambtenaar 
in Heemskerk ging hij met pensioen en verhuisde naar Uitgeest. Zijn interesse in de kerst is 
er altijd geweest. In zijn kerstdorp staan 94 huisjes,deze voor namelijk uit de serie van Dic-
kersville en Lenox maar ook typisch Hollandse huisjes. Het opbouwen neemt 4,5 week in be-
slag. De bekendheid van het kerstdorp beslaat momenteel heel Noord-Holland. Er komen re-
gelmatig mensen op bezoek, ze maken dan vele foto’s en Ron wordt dan ook wel eens ver-
rast met een kerstkaart van de mensen met zijn dorp erop en dat geeft hem een gevoel van 
waardering. Als men wil komen kijken kan dit ,maar altijd onder begeleiding van de bouwer, 
zeker als het om kinderen gaat. Na de kerst gaat Ron direct weer opzoek naar leuke dingen 
voor het jaar daarop. Een afspraak maken? Stuur een e-mail naar Sylrona@ziggo.nl of bel 06-
38505945. Er zijn geen kosten aan verbonden. Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Vorige week realiseerde ik mij dat ik geen idolen heb in tegenstelling tot een groot aantal 
mensen. Geen muzikale idolen, geen politieke idolen. Als je dit woord heel vaak achter elkaar 
zegt dan klinkt het steeds gekker maar dit terzijde. Sommige mensen lopen blind achter een 
politiek leider aan, dat kan ik niet. Omdat ik van huis uit heb meegekregen dat dat vrij onge-
zond is. Ik moet toegeven dat ik erg gecharmeerd was van de Obama’s. De rust die Barack 
uitstraalde, de zelfverzekerdheid en empathie voor de minder bedeelden, dat vond ik mooi. 
Maar als ik nu lees hoeveel hij opstrijkt voor een simpel verschijnen op podia dan krijg ik daar 
toch weer een unheimisch gevoel bij. In mijn tienertijd had ik wel een paar idolen maar dan 
verspreid over een jaar of zeven. De eerste dook op in mijn puberbrein toen ik twaalf was. 
Op televisie was daar plotseling de Partridge Family, een Amerikaanse muzikale sitcomserie 
waarin oudste zoon Keith werd gespeeld door David Cassidy. Een slanke jongen met precies 
goedvallend haar en een zacht uiterlijk met prachtige ogen. Ik zwijmelde weg bij hun lied-
jes en hield de Top 40 nauwkeurig bij om te kijken of de familie een paar plaatsen was op-
geschoven wat betekende dat ze in Top Pop zouden verschijnen. Ik kocht het blad Popfo-
to een haalde voorzichtig de nietjes uit David’s navel om zijn immens grote poster naast mijn 
bed te hangen. Toen wij mijn Veluwse opa, die een nachtje gebruik had gemaakt van mijn ka-
mer, ’s ochtends vroegen of hij lekker had geslapen, antwoordde hij: “Neu, ik ben met die 
smuigerd in slaap gevallen en weer opgestaan.” Hoopvol besprak ik met mijn moeder de mo-
gelijkheid om David ooit in levende lijve te zien. Amerika was namelijk best heel ver en daar 
zag ik mijzelf als twaalfjarige niet zo snel rondlopen. Er was geen internet dus veel informatie 
had ik niet. Dat mijn idool twee keer een concert in Nederland gaf, ging dan ook totaal aan 
mij voorbij. Later bleek dat David’s ouders, beide acteurs, geen tijd voor hem hadden en hem 
bij zijn grootouders dumpten. Hij voelde zich hierdoor lange tijd eenzaam en verlaten. Wist 
ik allemaal niet. Ook niet dat hij de disproportionele hysterie rond zijn persoontje al snel beu 
werd. Hij trouwde drie keer, kreeg twee kinderen en ook daar liep het niet heel lekker alle-
maal. Vorige week overleed hij in een ziekenhuis, 67 jaar oud. Op Youtube bekeek ik wat re-
cente interviews. Geen goedvallend haar, zijn zachte uiterlijk verdwenen door rimpels en te-
veel make-up. Ik zag een met zichzelf worstelende man die zijn alcoholprobleem te boven 
dacht te zijn maar moest erkennen dat hij dement aan het worden was. Ik had éven veertig 
jaar niet opgelet en ondertussen had mijn idool een prutleven geleefd. Op internet bekeek ik 
zijn hit ‘I think I love you’. Het pubergevoel herleefde.

Monique Teeling

Idool

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

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

Dé

Dé

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

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

Dé

Uitgeest - Gespeeld werd de 
laatste avond van de twee-
de periode en dus was het 
weer tijd voor plaatspunten. 
Hoe hoger een koppel ein-
digt, hoe meer plaatspunten 
worden verdiend die meetel-
len voor het kampioenschap. 
De meeste plaatspunten gin-
gen, in de A-lijn, naar Marlé-
ne Heijne-Cas van Andel, die 
zich geen complex hebben 
laten aanpraten en gewoon 
bovenin veel procentjes mee-
snoepten. Proficiat. En, à pro-
pos, bij het begin van de 
avond werd ik door Ina Woer-
den nog even op mijn vestje 
gespuugd: Niet Wim Nugte-
ren-Nel van Bergen hadden 
vorige week de eerste plaats 
in de C-lijn gewonnen, maar 
Annie Bleeker-Ina Woerden. 
Dat heb ik natuurlijk even 
nagekeken, en inderdaad, bij 
het neerladen van de scores 
van de NBB-site heb ik een 
fout gemaakt; De regel met 
hun score is door mijn on-
handigheid onterecht weg-
gevaagd. Zulks heeft ver-
moede gevolgen. Afgelopen 
week was hun score, verbit-
terd als zij waren over het ge-
brek aan openbare bevesti-
ging, niet om over naar huis 
te schrijven; Ook niet naar de 
krant, trouwens. Desalniette-
min: Sorry!
Terug naar de periodewin-
naars. In de B-lijn een mooie 
positie voor Ineke Los-Nel 
Modderman, zij gaan hun 
opwachting (weer) maken 
in de A-lijn. In de C-lijn wor-
den Lea van Dommelen-Nel 
Weber eerste en gaan dus 
promoveren. En in de D-lijn 
overklassen Ger van Andel-
Rob de Neef alle andere pa-

ren. Eens even zien of zij die 
vorm kunnen vasthouden in 
de derde periode in de C-lijn. 
Dat zou eigenlijk wel moeten. 
Op deze plaats nog even een 
compliment voor de jongens 
van de wedstrijdleiding. In 
een van de lijnen was al een 
stilzittafel (wij moesten vroe-
ger altijd stilzitten aan tafel!), 
vervelend. Maar laat nou net 
voor de start van het kaarten 
nóg een koppel zich afmel-
den? Ze waren met de au-
to, in het mistige weer, in de 
sloot beland (zonder kwetsu-
ren, gelukkig) en konden dus 
niet komen. Dat is op dat mo-
ment een probleem voor de 
wedstrijdleiding en dat los-
ten Eric en Fred bekwaam, 
geduldig en vriendelijk op. 
Geen stilzitter meer! Letterlijk 
een geluk bij een ongeluk.
Hieronder ziet u de eer-
ste drie van iedere lijn, van 
de wedstrijd van afgelopen 
woensdag.

A-lijn: 1 Fred van Andel-
Eric Molenaar 63,33%, 2 Ca-
rien Willemse-Jaap Willem-
se 56,25%, 3 Marléne Heijne-
Cas van Andel 55,83%.
B-lijn: 1 Henk Jonker-Theo 
Vijn 60,42%, 2 Siebren Graaf-
sma-Henk Graafsma 58,75%, 
3 Henk Groen-Herman van 
Sambeek 58,75%.
C-lijn: 1 Tineke van Sam-
beek-Gré Krom 63,54%, 2 
André Hermans-Bert van der 
Pol 60,73%, 3 Joop de Beer-
Fieneke de Beer 58,85%.
D-lijn: 1 Ger van Andel-Rob 
de Neef 60,52%, 2 Marian-
ne de Groot-Hans Kollerie 
58,96%, 3 Elly Neele-Laura 
Bos 55,73%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Vrijwilligers gezocht voor 
ondersteuning vluchtelingen
IJmond - De afgelopen ja-
ren zijn er veel vluchtelingen 
naar Nederland gekomen die 
bescherming zoeken. Ook 
in Beverwijk en Heemskerk 
worden vluchtelingen ge-
huisvest. Vrijwilligers van In-
ova helpen deze nieuwe in-
woners met het regelen van 
allerlei praktische zaken en 
maken hen wegwijs in hun 
woonplaats. Denk bijvoor-
beeld aan het zoeken van 
een huisarts, basisschool of 
inburgeringscursus. Of aan 
het aanvragen van huurtoe-
slag en een verzekering. Heel 

praktisch dus. 
Inova zoekt met spoed vrijwil-
ligers voor praktische onder-
steuning van vluchtelingen 
in Beverwijk en Heemskerk. 
Men is ook op zoek naar vrij-
willigers die naast het Neder-
lands andere talen spreken, 
zodat zij kunnen optreden als 
tolk. Er wordt gewerkt als een 
team, zodat men elkaar kan 
ondersteunen. 

Voor informatie, vragen of 
aanmelden: vluchtelingen-
hulp@inova-22ijmond.nl of 
bel met 0251-824868. 
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,,Meer van de praktische oplossingen”

Greuter en Schmitz 
voeren PvdA aan

Castricum - De ledenver-
gadering van de PvdA koos 
22 november Ada Greuter 
tot lijsttrekker. Greuter was 
lange tijd carrousellid en de 
laatste vier jaar raadslid voor 
de PvdA. De afgelopen twin-
tig jaar was ze tevens vrijwil-
liger op basisscholen in Cas-
tricum. 
Greuter: ,,Nummer een op 
mijn lijstje staat verbinding 
maken met andere partijen 
zowel van oppositie- als co-
alitiepartijen. Omdat de lucht 
nodig opgeklaard moet wor-
den. Dan kunnen we doelge-
richt weer dingen bereiken 
voor onze inwoners zoals vol-
doende sociale woningbouw 
voor jongeren en ouderen. 
Schmitz is als twintiger de 

jongste in de raad. ,,De raad 
blijft veel te lang hangen in 
details. Ik werk voltijd en heb 
geen zin en tijd voor geneu-
zel. Doelgericht!” Schmitz wil 
graag meedenken over het 
beleid omdat Castricum een 
aantrekkelijke gemeente is 
om te wonen.  Beiden vin-
den de zorg belangrijk. ,,Er 
zou meer gebruik gemaakt 
kunnen worden van nieuwe 
technieken in de zorg waar-
door mensen langer thuis 
kunnen blijven wonen.”
Beiden zijn van de praktische 
oplossingen.
De huidige fractievoorzitter 
Dave van Ooijen en gewezen 
wethouder Ans Pelzer komen 
op de PvdA lijst als lijstdu-
wers. Foto: Marie Kiebert, 

Castricum - Cok van Ber-
gen Henegouw (62) is  de 
nieuwe partijvoorzitter van 
De VrijeLijst. Zijn benoeming 
is tot standgekomen, een 
week voordat de lokale par-
tij in Castricum de kandida-
ten voor de gemeenteraad 
en het verkiezingsprogram-
ma presenteert. Een kern-
team draagt gemeenteraads-
lid Ron de Haan voor als lijst-
aanvoerder. De nieuwe par-
tijvoorzitter van De VrijeLijst 
is vanaf de oprichting in 2005 
bij de partij betrokken. ,,Het 
politieke gekissebis in Cas-
tricum moet stoppen”, vindt 
hij. ,,Inwoners hebben een 
gruwelijke hekel aan ruzie 
en dat politici elkaar vliegen 
zitten af te vangen. De poli-
tiek is er om met oplossingen 
te komen.”’. Cok van Bergen 
Henegouw woont sinds kort 
in de kern Castricum, na 21 

jaar met vrouw en dochters in 
Limmen te hebben gewoond. 
Hij is werkzaam als project-
manager en partner in een 
bedrijf dat overheden en be-
drijfsleven adviseert in ma-
rien en afvalstromen.
De nieuwe voorzitter ziet de 
verkiezingen voor De Vrije-
Lijst met vertrouwen tege-
moet. ,,De VrijeLijst is een 
stabiele en constante factor 
in de raad.” Orkestleider en 
muziekcomponist Jan Mole-
naar (81) uit Limmen is lijst-
duwer. 

Cok van Bergen Henegouw:
,,Politiek moet voor 
oplossingen zorgen”

Leo van Schoonhoven 
lijsttrekker CKenG

Castricum - De ledenverga-
dering van CKenG heeft op 
28 november unaniem Leo 
van Schoonhoven gekozen 
tot lijstrekker bij de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2018. 
Leo heeft al bestuurlijke er-
varing opgedaan in de peri-
ode van 2014 tot 2016, toen 
hij namens CKenG wethou-
der was in de gemeente Cas-
tricum. Zowel voor als na de-
ze periode is hij actief betrok-
ken in alle geledingen van de 
lokale samenleving als voor-
zitter van de ondernemers-
vereniging OVC, lid van de 
initiatiefgroep voor het nieu-
we zwembad en tal van an-
dere maatschappelijke za-
ken. Roel Beems, de huidige 
fractievoorzitter, ziet vanwe-
ge drukke werkzaamheden 

buiten de gemeente geen 
kans om drie maanden in-
tensief campagne te voeren 
en ambieert daarom niet, zo-
als bij de vorige verkiezingen 
in 2014, opnieuw een rol als 
lijsttrekker. 
Remco van Zelst, voorzit-
ter van het CKenG-bestuur: 
,,Roel blijft wel beschikbaar 
voor de lokale politiek ná de 
verkiezingen op 21 maart. 
Van zijn kennis en ervaring 
kan onze partij en de he-
le gemeente profi teren. Nog 
voor Kerstmis maken wij on-
ze volledige kandidatenlijst 
bekend. Naast Roel Beems 
en ons andere ervaren raads-
lid Willem Veldt zullen een 
aantal veelbelovende kandi-
daten de bovenste posities 
op de lijst innemen.” 

Dorien Veldt is de 
lijsttrekker voor CDA

Castricum - Dorien Veldt 
wordt lijsttrekker van het 
CDA. De leden van de par-
tij hebben haar op 2 decem-
ber unaniem gekozen tijdens 
een algemene ledenvergade-
ring. Veldt woont in Akersloot 
waar zij samen met haar man 
een biologisch tuinbouw-
bedrijf runt. Eerder was zij 
werkzaam in de zorg. Bij de 
verkiezingen in 2014 stond 
Veldt op de vierde plek en 
wist toen net geen zetel te 
bemachtigen. Als carrou-
sellid maakte ze echter wel 
haar entree in de lokale poli-
tiek. Toen Wim Swart in 2016 
doorschoof naar het college 
kwam ze alsnog in de raad. 
In de fractie van het CDA is 
haar specialisatie het Sociaal 
Domein. ,,Ik vind het erg be-

langrijk dat iedereen die zorg, 
hulp en/of ondersteuning no-
dig heeft, dit ook krijgt”, is 
hierbij haar inzet.  
Tijdens de CDA vergadering 
noemde Veldt naast duur-
zaamheid en passende huis-
vesting voor jong en oud en 
een ieder die hier tussenin 
genoemd kan worden, ook 
het behoud van voorzienin-
gen in alle kernen, de agra-
riërs in het buitengebied, na-
tuurbeheer en toerisme als 
belangrijke aandachtsgebie-
den voor de komende verkie-
zingen.
Als tweede op de kandida-
tenlijst werd een oude be-
kende gekozen: Elize Bon. 
Zij was eerder raadslid voor 
het CDA in de periode 2010-
2014. Derde op de lijst is een 

nieuw gezicht, Martijn van 
Leeuwen. Hij is sinds een 
kleine twee jaar weer terug-
gekeerd naar Castricum, het 
dorp waar zowel hijzelf als 
zijn vrouw is opgegroeid. Fer 
Wilms, die al vele jaren actief 
meedraait in de gemeente-
raad, neemt de vierde plaats 
in. Verder nemen nieuweling 
Joost Cornelis en wethouder 
Wim Swart een prominente 
plaats in.

Castricum - Voorkomen van 
armoede en schulden moet 
een veel prominenter rol in-
nemen in het beleid; dat is 
een van de conclusies van 
D66 Castricum. 
Goed onderwijs, werk, een 
betaalbare woning en goe-
de zorg is volgens D66 van 
groot belang om armoede en 
schulden te voorkomen. Kin-
deren moeten niet jaar in jaar 
uit in armoede leven en zo al 
aan het begin van hun prille 
leven met 10-0 achter staan. 
D66 Castricum wil experi-
menteren met minder regels 
en verplichtingen voor bij-
standsgerechtigden en meer 
ruimte om, met behoud van 
uitkering, op eigen initiatief 
aan werk te komen of een ei-
gen bedrijf te starten. Frac-
tievoorzitter Mariska El Ou-
ni: ,,D66 Castricum wil dat 
mensen geholpen worden 
bij het oplossen van schuld-
problematiek. We moeten af 
van straffen en allerlei inge-
wikkelde, soms tegenstrijdi-
ge, regels. Hierdoor zien on-
ze inwoners de bomen door 
het bos weer, worden schul-
den snel in beeld gebracht en 
hoeft men niet keer op keer 
hetzelfde heftige verhaal te 
vertellen. Voorkomen van ar-
moede en schulden moet 
een veel prominenter rol in-
nemen. Onze gemeente heeft 
gelukkig een aanspreekpunt 
, maar het komt helaas nog 
te vaak voor dat inwoners 
dat niet of veel te laat we-
ten of dat mensen zich scha-
men om hulp te vragen”, al-
dus Mariska El Ouni.

D66 pakt 
armoede aan

Nieuw plan woningen Zanderij
Castricum – Een aantal 
grondeigenaren van de Zan-
derij komt met een plan om 
het oosten van het gebied te 
bebouwen, om zo de waarde-
vermindering van hun grond 
te compenseren als die wordt 
omgevormd tot natuurge-
bied. Dat schrijft het NHD. 
Het gaat om het gebied van-
af de Geversweg tot aan de 
Vinkenbaan, parallel aan de 
Mient. Zo kan het gehele 

wes te lij ke deel van De Zan-
derij open blijven en inge-
richt worden als laag duin-
landschap. Om het fi nancië-
le tekort aan te pakken werd 
eerder een bij dra ge van het 
Groen fonds genoemd of een 
bijdrage van de pro vin cie 
Noord-Hol land. Het Platform 
behoud Zanderij staat voor-
alsnog niet positief tegenover 
het idee en ziet meer heil in 
alternatieve fi nanciering.
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7 DECEMBER 

Ten Years After komt naar 
podium Victorie in Alkmaar. 
Het 50e jubileum wordt ge-
vierd met een tour en het 
nieuwe album; A Sting In The 
Tale, dat in september uit-
komt. Aanvang 20.00 uur. Fo-
to: Rob Blackham.

Kerstfair tot en met zondag 
10 december wordt dé kerst-
fair van Noord-Holland ge-
houden in en rond slot As-
sumburg te Heemskerk. 

Paulien Cornelisse met de 
voorstelling Om mij moveren-
de redenen. In het Kennemer 
Theater in Beverwijk om 20.15 
uur.

Lezing door Koen van den 
Driesche in Huis van Hilde 
Castricum over de invloed van 
het Oer-IJ op het ontstaan van 
Castricum en omgeving. Aan-
vang 20.00 uur.

Javier Guzman wil zich even 
voorstellen. In De Vest Alk-
maar om 20.15 uur. 

Het Zuidelijk Toneel & Or-
de Van De Dag met de Ouds & 
Nieuws Show 2017 in De Vest 
in Alkmaar om 20.30 uur.

8 DECEMBER

Lejo en Mike Boddé met 
Vingerpoppetje! (6-12 jaar) in 
De Vest Alkmaar vanaf 19.00 
uur. 

Rapsensatie Broederliefde 

uit Rotterdam speelt in Victo-
rie in Alkmaar vanaf 21.00 uur.

Rhythm of the Dance, The 
Christmas Show. In het Ken-
nemer Theater Beverwijk om 
20.15 uur.

Concert Janne Schra in Po-
dium Victorie Alkmaar vanaf 
20.15 uur.

Ronald Snijders treedt op in 
theater Koningsduyn in Cas-
tricum met zijn show ‘Welke 
Show’.. Aanvang 20.00 uur.

 

Tijd voor één Trio, theater-
voorstelling van Niet Schieten 
in De Cirkel Heemskerk vanaf 
20.30 uur. 

Winterfair bij Anastasia van 
11.00 tot 17.00 uur op de Dus-
seldorperweg 97 in Limmen. 
Ook op 9 en 10 december.

.9 DECEMBER

Lezing Bachs Weihnachtso-
ratorium door Fred Suring in 
de Maranathakerk in Castri-
cum vanaf 20.00 uur. 

Muziektheater In bed met 
Dietrich en Piaf, over de on-
gewone vriendschap tussen 
Edith Piaf en Marlene Diet-

rich. In Kennemer Theater Be-
verwijk om 20.15 uur.

Oratoriumkoor Heiloo brengt 
een uitvoering van ‘Messiah’ 
van Händel in de vorm van 
een ‘scratch’-concert in de 
Cultuurkoepel Heiloo. Mee-
doen? Aanmelden via de web-
site. Foto van sopraan Mare-
ne Elgershuizen: James Hen-
drickx.

Schrijfmarathon voor Am-
nesty International in Lees 
Lokaal Uitgeest, Dr. Brug-
manstraat 11 Uitgeest van 
11.30-15.00 uur. 

Cabaret van Johan Fretz, De 
Zachtmoedige Radicaal. Ver-
halenverteller en conferencier 
Johan Fretz maakt solodebuut 
in Kennemer Theater Bever-
wijk vanaf 20.30 uur.

Mister and Mississip-
pi treedt op in Victorie Alk-
maar met een zwaar geluid 
van synths, bas en drums, ge-
serveerd met majestueuze gi-
taarmelodieën en sterke voca-
len. Aanvang 20.30 uur.

Fruns JazzClub vanaf 21.00 
uur in De Bakkerij Castricum 
met vinyl, lindyhop en mooie 
oude filmbeelden.

Laura Schoegje treedt op 
met de negentien man ster-
ke JM Big Band onder lei-
ding van Jan Molenaar (81) 
uit Limmen. In Geesterhage in 
Castricum om 20.15 uur. 

Gerard van Maasakkers 
met 40 jaar liedjes in De Vest 
Alkmaar. Aanvang 20.30 uur.

Die Vers met ep-release 
‘Word Wakker!’ in Café Lokaal 

▲

in Heemskerk vanaf 20.00 uur

Brothers-4Tune en Vocal 
Group Eigenwijs geven dub-
belconcert in de Dorpskerk in 
Castricum om 20.15 uur.

10 DECEMBER

Kerstmarkt bij het Hof van 
Kijk Uit in Castricum met al-
lerlei activiteiten en kraam-
pjes van 11.00 tot 16.00 uur.

Kerstmarkt van 10.30 tot 
16.00 uur een op Landgoed 
Duin en Bosch bij Echt Bak-
kums Groen. 

Kerstmarkt bij Bezoekers-
centrum De Hoep in Castri-
cum van 11.00 tot 15.00 uur.

Klankcast treedt om 15.00 
uur op in De Oude Keuken 
in Bakkum. Klankcast zingt 
volks- en klassieke liede-
ren waarvan sommige gear-
rangeerd door componist en 
koorlid Jakob Klaasse.

Bamestra Nova brengt klas-
sieke kerstliederen met onder 
andere het kerstoratorium van 
Saint Saëns. Aanvang 15.00 
uur in De Witte Kerk Heiloo.

Beethovens Grand Trio en 
Goldbergvariaties van Trio La-
my in De Cirkel Heemskerk 
vanaf 11.30 uur. 

Projectkoor Egmond ver-
zorgt een kerstprogramma 
in de kloosterkerk van de St. 
Adelbertabdij in Egmond-Bin-
nen. Aanvang is 14.30 uur.

Mono’s Blues Band in De 
Nozem en de Non Heems-
kerk, aanvang 15.30 uur, gra-
tis toegang. 

Koffieconcert van Accorde-
onvereniging Vita-Nova in De 
Vest Alkmaar vanaf 11.00 uur.

Toonkunstkoor Alkmaar 

geeft een concert in de Grote 
Kerk Alkmaar, aanvang 14.00 
uur. 

Koffieconcert door jong ta-
lent op viool en cello in de 
Zwaan in Uitgeest, 11.00 uur. 

Byzantijns koor Perezwon 
geeft een gezamenlijk concert 
met het blokfluitensemble Re-
corders Round. Om 15.00 uur 
in de Dorpskerk in Heems-
kerk.

Wereldlichtjesdag in Cul-
tuurkoepel Heiloo ter nage-
dachtenis aan overleden kin-
deren. Iedereen is welkom, 
aanvang 19.00 uur. 

12 DECEMBER

Nederlands Kamerorkest 
verzorgt het concert Kerst met 
Vivaldi, Corelli en Bach vanaf 
20.15 uur in De Vest Alkmaar. 

Glazen Keet. Tot en met 
15 december staat Heems-
kerk FM studio in De Gla-
zen Keet van Start26 op het 
Burgemeester Nielenplein in 
Heemskerk voor goed doel. 

Een magische kerst met Op 
Sterk Water in De Vest Alk-
maar om 20.30 uur met virtuo-
ze improvisatie.

13 DECEMBERI

Kerstmarkt op het landgoed 
Duin en Bosch. Van 13.00 tot 
15.30 uur. 

Literaire Salon met Arthur 
Japin in de Cultuurkoepel Hei-
loo. Kaarten alléén via www.
cultuurkoepelheiloo.nl en bij 
de VVV. Foto: Corbino. 

5 november 20170
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Castricum - Er zijn van die 
tegenstanders waarvan je 
maar moeilijk kunt winnen. 
Ook wel angstgegners ge-
noemd! Een voorbeeld daar-
van voor Vitesse is bijvoor-
beeld DTS uit Oudkarspel. 
Van de acht onderlinge du-
els werd vijf keer verloren en 
slechts twee keer gewonnen. 
In maart van dit jaar zege-
vierde DTS nog op de Puik-
man met 3-5 na eerder dat 
seizoen op eigen terrein met 
4-1 te hebben gewonnen. Dit 
keer waren de rollen echter 
omgedraaid en kwam Vites-

se onverwacht en heel snel 
in een zetel terecht dankzij 
aanvoerder Jort Kaandorp. 
Die wist binnen een kwartier 
drie maal achtereen te sco-
ren. Uiteindelijk werd het op-
nieuw 4-1 maar dit keer dus 
in het voordeel van Vitesse. 
Met deze fraaie zege werd de 
tegen koploper Limmen in-
gezette positieve lijn op een 
overtuigende manier doorge-
trokken.
Al met al een prima zege voor 
een goed spelend Vitesse dat 
daarmee is gestegen naar de 
zesde plek op de ranglijst. 

ZOB efficienter dan FCC
Castricum - Om aansluiting 
te vinden bij de staartgroep 
was het voor FC Castricum 
belangrijk om ZOB te ver-
slaan, maar na negentig mi-
nuten stond een 3-0 neder-
laag op het scorebord.
Hoewel opnieuw sprake was 
van weinig krachtsverschil, 
haalde ZOB toch verdiend de 
zege binnen omdat het effi-
ciënter met de kansen om-
sprong en FCC daarin te 
weinig raffinement ten toon 
spreidde.
In de 21e minuut was het 
raak toen ZOB-speler Kevin 
Grent vanaf rechts een fraaie 
voorzet gaf die door Nigel 
Schaasberg zwaar gehinderd 
werd binnen gegleden, 1-0.
Zonder de geblesseerde Car-
lo Vrijburg, de zoveelste bles-
sure, moest FC Castricum 
aan de bak in de tweede 
helft met diverse kansen voor 

ZOB, die FCC-keeper Danny 
Burger overuren bezorgden.
ZOB raakte het overwicht 
echter geleidelijk kwijt en FC 
Castricum kwam beter in het 
spel zonder echt grote kan-
sen te creëren. Zoals al we-
ken het geval is, kwam het 
niet tot de gelijkmaker en 
weer gebeurde hetzelfde. In 
de 72e minuut was het nu Ni-
gel Schaasberg, die de voor-
zet gaf en was Kevin Grent 
de afmaker, 2-0. FC Castri-
cum was opnieuw verplicht 
va banque te gaan spelen en 
kreeg nog twee kansen op 
de aansluitingstreffer, maar 
de ruimte die ZOB door de 
Castricumse aanvalsdrang 
kreeg, leverde wel de 3-0 op 
in de 83e minuut van Dave 
Ninteman, waarmee de strijd 
was gestreden. Zaterdag de 
thuiswedstrijd tegen midden-
moter Arsenal.

Yanne Dorenbos bereidt 
zich voor op NK

Akersloot - Afgelopen 
weekend waren een dubbe-
le wedstrijddagen voor Yanne 
Dorenbos. Zaterdag het offi-
cieus NK derny en zondag 
de tweede dag van het drie-
banentoernooi van de Beat 
track series in Amsterdam. 
Op de baan in Apeldoorn 
werd Yanne in zijn serie ge-
makkelijk eerste en reed sa-
men met de andere drie favo-
rieten de finale over 40 rond-
jes. 
Zondag werd het driebanen-
toernooi in het Amsterdam-
se Velodrome verreden. Yan-
ne reed een gedegen afval-
koers waar hij derde werd. In 
de tweede helft van de tem-
pokoers, kon hij samen met 
ploeggenoot Bob Markus 
ontsnappen en zette het pe-
loton op een ronde. Yanne en 

Bob wisselen de punten af 
bij iedere doorkomst en wer-
den tweede en eerste in deze 
koers. Uiteindelijk werd Yan-
ne tweede doordat hij pas in 
de laatste ronden solo een 
rondje op het peloton pakte 
en in de eindsprint met dub-
bele punten tweede werd. 
Overall werd hij als dagwin-
naar gehuldigd op het podi-
um. Hij mag zichzelf nu als 
leider in het klassement zien. 
Op de 16e zal de laatste dag 
verreden worden in Apel-
doorn. Daar wordt een week 
later het NK omnium verre-
den. Tussen kerst en de 30e 
zijn alle renners te zien in het 
sportpaleis in Alkmaar voor 
het NK, onderdelen. Yanne 
zal daar elke avond op een 
individueel onderdeel te zien 
zijn. 

Op naar de halve finale
Limmen - Tafeltennisvereni-
ging Limmen heeft een dub-
belsucces. Nadat het vlag-
genschip, het eerste team 
van de tafeltennisclub Lim-
men, kampioen geworden is 
in de derde klasse werd dit 
weekend in Arnhem en Hil-
versum een dubbelsucces 
geboekt door de zussen San-
ne en Roos Briefjes.
Tijdens de kwartfinale jeugd-
meerkampen van de Neder-
landse Tafeltennisbond  in 
Arnhem plaatste pupil Roos 
Briefjes, zich enigszins on-
verwachts voor de halve fi-
nale van Nederland. Ze was 
als vijfde geplaatst maar re-
aliseerde uiteindelijk een 
verdiende derde plaats die 

recht gaf op deelname naar 
de volgende ronde (top 24). 
Haar zus Sanne speelde haar 
kwartfinale bij TTV Hilversum 
en eindigde op een tweede 
plaats waarmee zij ook TTV 
Limmen afvaardigt bij de hal-
ve finale van Nederland die 
op 4 februari 2018 gespeeld 
wordt in Assen.

Castricum - Heel wat kinde-
ren hebben een diploma be-
haald in november in zwem-
bad De Witte Brug. Gya-
no Colleye, Layra Colleye en 
Steyn van Egmond hebben 
zich het snorkelen eigen ge-
maakt. Stan Bakker en Mon-
tana Renkeman Snorkelen 2 

Het A-diploma ging naar-
Annemiek Abbink, Niels den 
Adel, Kamal Al Aaraj, Sami 
Ali Abukar, Devi Bos, Max 
Brown, Enora De Koning 
Gans, Loïz Derwig, Robin van 
Elswijk, Roos Geerlings, Eli-
se Geurtsen, Yenthe Jonker, 
Nesta Josefina, Noah Klaver, 
Floris Lambrechtse, Fenne 
Lammers, Jurre Lenting, Sa-
ra Lute, Quinty Mooij, Sanne 
Ruiter, Jo-An Sae-Tang, Ia-
go Sanders, Dior Scheerlings, 
Mick Schoenmaker, Lars 
Schornagel, Julia Smit, Duuk 
Twisk en Milan Vocking.

Het B-diploma ging naar  Kris 
van Aalzum, Dylan Baars, 
Danny Beentjes, Angel Be-
zuyen, Jan Bloedjes, Noor 
Broos, Luke Dekker, Valérie 
Groot, Joren Haga Daniëlle 
Hof, Jitse Kool, Jaevin Krimp, 
Luuk Linnartz, Ilse van Loo, 
Ridwaan Muhudin, Eva van 
der Poel, Roos Pronk, Jill de 
Ruijter, Tess de Ruijter, Mees 
Schneiders, Naomi Som-
broek, Liv Steijlen, Alon van 
der Veen en Mia Verbeek.
Tanay Akinci, Abdullah Alko-
tifan, Omar Alkotifan, Warea 
Antipin, Vince Bakker, Ta-
tum Bijl, Semme Boon, Roan 
Gravemaker, Isis Groenen-
daal, Nick Harms, Tess Har-
tensveld, Joni Jonker, Milou 
van Klaveren, Emma Lem-
mink, Jasper Lute, Naomi van 
der Meulen, Aímee Olij, Rikki 
van Rhijn, Thomas den Ron-
den, Noud Sallehart, Merle 
Schaafsma, Lune Scheerens, 
Ryu Scheffer, Romy Schenau, 
Freyja Schrander, Duuk Snij-
ders, Dorus Steeman, Fen-
na Steeman, Fabiënne Stoop, 
Emma Thomson, Fenna Ui-
terwaal, Bram de Vries, Kick 
de Vries, Mara de Weerd, Ar-
lyne van Westering en Ben-
te Zaal. 
Het C-diploma naar Kaesar 
Abudukahaer, Thomas van 
Beek, Nahla Beentjes, Mia 
Boonstra, Merijn van Graas, 
Quinten Heijne, Fabian Labal, 
Carolien Nanne, Daya Rag-
hosing en Sander Stoop.  
Ook is er door peuters een 
van de Jip-diploma behaald: 
Jon van Duin, Dex Castricum, 
Rosa Deen, Sebastiaan Gij-
zen, Jente Klein, Lev Zijstra, 
Saar Termes, Youssef en Oli-
via Winter, Sanna Tijsen en 
Jesse Zaal, Ties de Boer en 
Floris Duijn. 

Afzwemmers



Zondag 10 december 14.00 uur
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Wandelaars S.U.S. ‘testen’ brug
Uitgeest - Donderdagochtend 30 november in de vroege uurtjes is de nieuwe brug geplaatst 
over de Zienvaart. Om half elf die ochtend is de brug al even in gebruik genomen met toe-
stemming van de mannen die het werk even onderbraken. Dit om een groepsfoto te maken 
van de wandelaars van de Stichting Uitgeester Senioren. Een offi cieus tintje dus door de in-
woners van Uitgeest. (Ger Bus)

Voorproefje Kerstrecital 
Regina Albrink

Uitgeest - Zaterdag 9 de-
cember geeft Regina Albrink 
bij boekhandel Schuyt een 
preview van haar kerstrecital 
bij boekhandel Schuyt.
Zij is geboren in Uitgeest en 
behaalde haar solistendi-
ploma piano aan wat nu het  
Conservatorium  van Amster-
dam heet. Daarna studeerde 
ze nog 3 jaar aan de beroem-
de Franz Liszt Academy in 
Budapest. Inmiddels heeft ze 
vele recitals gegeven, maar 
ook concerten met orkest en 
trad op in talrijke  theaterpro-
ducties in  Europa, Amerika 
en Azië.
Bij Schuyt geeft zij vanaf 
16.00 uur een preview van 
haar kerstrecital dat op dins-
dag 26 december plaats-
vindt in het Concertgebouw 
in Amsterdam. Ze zal in de 
boekhandel o.a. de Sicilien-
ne en Jesu joy of man’s de-
siring van  Bach laten ho-
ren en verder een deel uit de 
Sturmsonate van Beethoven 
en natuurlijk ook  werken van 
Chopin.

Haar optredens  hebben haar 
op vele plaatsen gebracht, 
ook ver buiten ons land. 
Sinds 1991 speelt ze elk jaar 
met kerstmis in het Concert-
gebouw in Amsterdam. En 
inmiddels ook al even tradi-
tioneel een voorproefje in de 
plaatselijke boekhandel.
De toegang is vrij, de winkel 
is ook gewoon open. (foto: 
Michel Mulder)

Cabaret, gedichten en muziek 
Open Podium bij 

De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Zaterdag 16 de-
cember is weer het altijd suc-
cesvolle en gezellige Open 
Podium bij De Zwaan Cultu-
reel. Het programma is heel 
afwisselend, met cabaret en 
gedichten, maar natuurlijk 
ook weer met veel heerlijk 
muziek.
Op het podium staan dit keer:
- Martin Peperkamp: Covers, 
gitaar en zang;
- Lee Razo (foto): standup 
comedy en muzikant, in wel-
ke hoedanigheid hij meedoet 
is elke keer weer een verras-
sing;
- Joost Bakker heeft voor-
heen als Giovanni d’Antonio/
Las Vegas zanger in De 
Zwaan opgetreden, na een 
studie van een jaar aan een 

theaterschool in Frankrijk 
komt hij nieuwe dingen uit-
proberen;
- Sweet & Fierce, singer-
songwriters Lida de Haan en 
Ellis Freijser;
- Andreas Schrijvers: dichter;
- Toon van Mill: Heeft na twee 
jaar spelen met een eigen 
band gekozen om toch weer 
als singer-songwriter op pad 
te gaan om zijn liedjes en gi-
taarmuziek uit te dragen. Hij 
speelt eigen werk, Neder-
landstalige teksten, meest-
al gespeeld op de akoestisch 
gitaar, maar hij gaat ook het 
experiment met een gitaar 
synthesizer niet uit de weg.
Het programma begint om 
20.30 uur en natuurlijk is de 
toegang gratis.

Uitgeest - Zaterdag trad 
Stormvogels aan tegen het 
onbekende Triade. De bezoe-
kers uit Langerak hadden net 
als de Uitgeesters twee van 
de drie wedstrijden gewon-
nen. Het werd een ongemeen 
spannende wedstrijd die in 
de slotminuut werd beslist 
door Sjoerd Noorda.

Sebastiaan van den Bosch 
opende de score na twee 
minuten voor Stormvogels, 
waarna Triade weer op gelij-
ke hoogte kwam. Hoewel on-
ze dorpsgenoten in de eer-
ste 10 minuten wel steeds 
aan de leiding bleven, was 
het spel allerminst overtui-
gend. De wedstrijd kantel-
de in de daaropvolgende fa-

se dan ook van een 6-3 voor-
sprong naar een 6-8 achter-
stand.  Door vechtlust te to-
nen bleef de ploeg van Ton 
van Duijn toch in de wed-
strijd. Van den Bosch bracht 
zijn ploeg eind eerste helft 
ogenschijnlijk nog terug naar 
slechts een punt achterstand, 
maar de gasten deelden in de 
slotfase nog een morele tik 
uit door een late treffer.  Bij 
rust werd dan ook tegen een 
8-10 achterstand aangeke-
ken.

Daar waar het spel in de eer-
ste speelhelft wat slap en on-
geconcentreerd oogde, zou in 
het tweede bedrijf een tandje 
bij moeten worden gescha-
keld. Stormvogels kwam ech-

     Korfbalfl its
       Stormvogels

Een schotpoging op grote afstand van Sjoerd Noorda
 

ter niet scherp uit de rust en 
binnen enkele minuten wist 
Triade uit te lopen naar een 
8-12 voorsprong.  Het leek 
er niet de ploeg naar om een 
eventuele grotere voorsprong 
nog uit handen te geven. Het 
was dus zaak voor Stormvo-
gels om aan te haken. Demi 
Erkelens  leidde dit initiatief 
door uit een vrije bal te sco-
ren en vervolgens een straf-
worp mee te krijgen die door 
Ward Betjes werd benut.  In 
de fase die daarop volg-
de waren de ploegen gelijk-
waardig aan elkaar en speel-
de de factor geluk ook een 
rol. De Uitgeesters wisten de 
goede kant van de mand te 
vinden daar waar het Triade 
aan enig fortuin ontbrak. Dit 
stelde de ploeg in staat om in 
de 23e minuut op voorsprong 
te komen (15-14) waarna er 
met enig regelmaat door bei-
de ploegen werd gescoord.  
Met nog twee minuten speel-
tijd keek Stormvogels nog te-
gen een 16-17 achterstand 
aan. Een trefzekere Van den 
Bosch dacht zijn ploeg met 
een punt te belonen door een 
late treffer, maar het wer-
den er uiteindelijk twee. Een 
koelbloedige Sjoerd Noor-
da scoorde in de slotsecon-
den van de wedstrijd en stal 
daarmee een zwaarbevoch-
ten 18-17 overwinning. 

Doelpunten: Sebastiaan van 
den Bosch (5), Jeroen Kuik 
(3),Sjoerd Noorda (3), Eveline 
Nootebos (3), Ward Betjes (2) 
en Demi Erkelens (2)



FC Uitgeest en de wedstrijd 
van ‘De Wolf’

Uitgeest - Natuurlijk zijn het 
spelers die overwinningen 
boeken zoals ook deze zon-
dag bij FC Uitgeest tegen het 
sterke AFC’34 uit Alkmaar. 
Toch is de hand van trainer 
Florian Wolf bij FC Uitgeest 
met de week meer zichtbaar. 
Net als vorig seizoen slaagt 
hij erin om gedurende het 
seizoen progressie te boe-
ken met zijn spelers. Een ge-
volg van een duidelijke visie, 
keihard trainen en het gedis-
ciplineerd nakomen van af-
spraken in het veld. Daar-
naast staat hij iedere wed-
strijd als een soort Diego Si-
meone van Atletico Madrid 
langs de kant van het veld 
fanatiek te coachen met als 
doel zijn spelers iedere mi-
nuut van de wedstrijd scherp 
te houden. Het werkt blijk-
baar want ook het vooraf aan 
het seizoen hoog ingeschat-
te AFC’34 werd met 1-2 ver-
slagen. 
FC Uitgeest startte in de be-
kende opstelling van de af-
gelopen weken maar met ook 

nu weer met spelers op de 
bank die zomaar een basis-
plaats hadden kunnen krij-
gen. Bijna was er een droom-
start want al na 28 seconden 
kon Mike Adrichem alleen op 
keeper Wiese aflopen. He-
laas raakte hij de bal volledig 
verkeerd met een afzwaai-
er als gevolg. In de fase er-
na ontstond een fascinerend 
gevecht tussen twee ploe-
gen die elkaar weinig ontlie-
pen en de absolute wil had-

den om te winnen. Vooral op 
het middenveld werd menig 
sportief robbertje uitgevoch-
ten met gelukkig het van-
daag ijzersterke middenveld 
van FCU (Mike Olgers, Kick 
Smit en Emiel Sinnige) vaak 
als winnaar. Veel kansen le-
verde het aan beide kanten 
niet op maar boeiend was 
het wel.
Het was AFC’34 dat vroeg 
in de tweede helft (56e ) op 
voorsprong kwam. Een mooie 
voorzet van links werd prach-
tig gecontroleerd door Bas 
Kansen waarna hij even fraai 
keeper Sven Koning kans-
loos liet.1-0. Het FC Uitgeest 
van dit seizoen is echter ui-
terst veerkrachtig want nog 
geen vijf minuten later stond 
de wedstrijd weer op zijn kop. 
Eerst was er in de 60e minuut 
een geweldige loopactie van 
Mike Adrichem die nu alleen 
voor keeper Wiese niet faal-
de (1-1). Nog geen twee mi-
nuten later gevolgd door een 
gedurfd initiatief van de slim 
mee opgekomen rechtsback 
Dennis de Wit die besloot 
om de bal met de buiten-
kant rechtervoet op het doel 
te schieten. Prachtig draaide 
de bal naar de hoek. 1-2. In 
de fase daarna moest FC Uit-
geest alle zeilen bijzetten om 
de voorsprong te behouden. 
Soms met kunst en vliegwerk 
maar het doel werd ondanks 
het belachelijk veel tijd bij-
trekken door scheidsrech-
ter Toonen schoongehouden. 
Zo konden de gasten tot gro-
te vreugde van supporters, 
staf en spelers met drie pun-
ten vertrekken. FC Uitgeest 
vindt zichzelf daarmee te-
rug op de vijfde plaats van de 
ranglijst met vreemd genoeg 
maar vier punten achterstand 
op koploper JOS Watergraaf-
smeer. In de oude Germaan-
se cultuur staat de wolf sym-
bool voor de “overwinning” 
en in de Romeinse oudheid 
als de degene die de stich-
ters van de grote stad Rome, 
namelijk Romus en Remulus,  
in leven hield. De komende 
twee weken komt EDO op 
bezoek en gaan we voor de 
derby naar DEM. De “Wolf” 
zal met zijn spelers zorgen 
voor winnen en overleven. 
(De Afvallende Bal, foto: Ma-
rianne Jonker)

FC Uitgeest: Koning, de 
Wit, Groen, Vrouwe, Smit, 
Olgers, E.Sinnige, Muzo 
(88e T.Duijn), Adrichem 
(85e Yeboah), J.Duijn (75e 
Brouwer).

Zaterdag 09 december 
Jongens:
Vitesse 22 JO17-1-FC Uitgeest JO17-1 12:00
FC Uitgeest JO17-2-DEM (RKVV) JO17-3 12:15
FC Uitgeest JO17-3 -Limmen JO17-3 14:15
Foresters (de) JO17-4-FC Uitgeest JO17-4  13:15
WSV 1930 JO15-1-FC Uitgeest JO15-1  13:00
FC Uitgeest JO15-2 DEM (RKVV) JO15-3 14:30
FC Uitgeest JO15-3 -Kennemers (de) JO15-2 12:00
Limmen JO15-2-FC Uitgeest JO15-4  11:00
Meervogels 31 JO15-3-FC Uitgeest JO15-5  12:15
Castricum FC JO15-4-FC Uitgeest JO15-6  12:30
Reiger Boys JO13-1-FC Uitgeest JO13-1  12:30
FC Uitgeest JO13-2 -Kolping Boys JO13-3 09:00
Koedijk JO13-2-FC Uitgeest JO13-3  11:30
FC Uitgeest JO13-4 -ADO ‘20 JO13-3 13:00
FC Uitgeest JO13-5 -Meervogels 31 JO13-2 11:30
Fortuna Wormerveer sv JO12-2-FC Uitgeest JO12-1  10:15
Foresters (de) JO12-1-FC Uitgeest JO12-2  10:00
FC Uitgeest JO11-1 -Castricum FC JO11-1 11:30
Vitesse 22 JO11-1-FC Uitgeest JO11-2  09:30
FC Uitgeest JO11-3 -Hoofddorp s.v. JO11-4 10:15
Kennemers (de) JO11-3-FC Uitgeest JO11-5 10:15
ODIN 59 JO10-2-FC Uitgeest JO10-1  11:00
FC Uitgeest JO10-2 -Zaanlandia JO10-2 09:00
Stormvogels ijvv JO10-1-FC Uitgeest JO10-3  09:00
Vitesse 22 JO10-2-FC Uitgeest JO10-4  09:30
FC Uitgeest JO10-5 -Westzaan JO10-2 10:15
Foresters (de) JO9-1-FC Uitgeest JO9-1  08:45
FC Uitgeest JO9-3 -Onze Gezellen JO9-2 09:00
FC Uitgeest JO9-4 -DEM (RKVV) JO9-5 09:00
WSV 1930 JO9-3-FC Uitgeest JO9-5  08:30
Limmen JO8-1-FC Uitgeest JO8-1  09:00
Jong Holland JO8-4-FC Uitgeest JO8-2  08:45

DEM (RKVV) JO8-4-FC Uitgeest JO8-3  08:30
Meisjes:
FC Uitgeest MO19-1 -Hoofddorp s.v. MO19-1 14:15
Haarlem-Kennemerland f.c. MO17-1- 
FC Uitgeest MO17-1  11:00
FC Uitgeest MO17-2 -SVIJ MO17-1 10:30
Kolping Boys MO15-2-FC Uitgeest MO15-1 13:15
VVC fc MO15-1-FC Uitgeest MO15-2  11:30
RCZ MO13-1-FC Uitgeest MO13-1 10:30
FC Uitgeest MO13-2 ZA-OFC MO13-1 11:30
RCZ MO11-1-FC Uitgeest MO11-1 08:45

Zondag 10 december 
Senioren:
FC Uitgeest 1 EDO hfc 1 14:00
VVIJ 2-FC Uitgeest 2 10:45
FC Uitgeest 3 -Sporting Krommenie 2 10:00
FC Uitgeest 4 -Terrasvogels 2 10:00
Onze Gezellen 4-FC Uitgeest 5  14:00
Egmondia 3-FC Uitgeest 6  11:00
Graftdijk 2-FC Uitgeest 7  11:30
FC Uitgeest 8 -Castricum FC 2 12:00
FC Uitgeest 9 -Alcmaria Victrix 5 12:00
FC Uitgeest 10 -Alcmaria Victrix 6 12:00
FC Uitgeest 11 -V.V. Bergen 5 10:00
SVA 6-FC Uitgeest 12  12:00
OFC 4-FC Uitgeest 13  11:00
Dames: 
FC Uitgeest VR1 -SVIJ VR1 12:00
Jongens:
FC Uitgeest JO19-1 -Alliance ‘22  sv. JO19-1 10:00
FC Uitgeest JO19-2 -FC Uitgeest JO19-4 14:00
Victoria O JO19-2-FC Uitgeest JO19-3  12:30

FC Uitgeest Vrouwen 1 
verspeelt weer punten
Uitgeest - Zondag gingen de 
vrouwen van Uitgeest weer 
richting Velserbroek, VVH/
Velserbroek VR1 dit keer. Een 
ploeg die zich in de onderste 
regionen bevindt en dus voor 
Uitgeest een kans om uit hun 
slechte periode te komen. 
Uitgeest was in de eer-
ste helft duidelijk de bete-
re ploeg, creëerde kansen, 
maar wist dit niet om te zet-
ten in doelpunten. Helaas viel 
keeper Danique van Weel-
den geblesseerd uit en moest 
Roxanne Kortekaas haar ver-
vangen in het doel. Dit ver-
anderde niks aan het goe-
de spel van Uitgeest en wist 
zelfs te scoren. Daniëlle Kor-
tekaas ging goed door op de 
keeper, die ver uit haar doel 
kwam en bovendien de bal 
niet klemvast had. Dit gaf Bo 
Smit de kans in de rebound 
vrij te scoren, 0-1. Einde-
lijk weer een goal van onze 
harde werker voorin en een 
goede start voor Uitgeest! 
De rest van de eerste helft 
bleef Uitgeest de betere par-
tij, zonder de score verder uit 
te breiden. 
In de tweede helft werd VVH 
iets gevaarlijker en kwam wat 
vaker voor het doel van Uit-
geest. Kelly Selvius maakte 
een overtreding op de door-
gestoomde middenvelder, 
waardoor VVH op een mooie 
plek een vrije trap mocht ne-
men. Deze werd beheerst 
binnengeschoten door VVH, 
1-1. Gelukkig kwam Uitgeest 

alweer snel op voorsprong 
doordat Eva Schavemaker 
werd neergehaald in de 16. 
Anouk de Goede schoot deze 
penalty feilloos binnen, 1-2. 
VVH rook kansen en begon 
meer druk te zetten met een 
tegengoal voor Uitgeest in de 
slotfase ten gevolg, 2-2. 

Weer onnodig puntverlies 
voor Uitgeest, maar toch een 
punt. Hopelijk volgende week 
weer de volledige drie pun-
ten! 

Woman of the match: Roos 
Vrouwe. Stond weer sterk te 
verdedigen en opbouwend 
goed. Ze gaf haar directe te-
genstander het gevoel dat bij 
haar niets te halen viel, wat 
de tegenstander zelf uitsprak 
richting haar teamgenoten. 

Super Kerst-zaterdag in 
speeltuin Kindervreugd
Uitgeest - Speeltuin Kinder-
vreugd organiseert zaterdag 
16 december een Super Kerst 
Zaterdag. De zaal is om kwart 
voor tien open en tussen tien 
uur en half drie is er van al-
les te beleven: een workshop 
3D-schilderijtjes maken, een 
kerstbingo, kerstlunch en na-
tuurlijk een kerstdisco. 

Inschrijven voor dit feest kan 
tot en met 14 december via 
www.inschrijven.speeltuinu-
itgeest.nl. Ouders van kinde-
ren tussen 4 en 6 jaar wordt 
gevraagd even te helpen bij 
het knutselen tussen 10 uur 
en half twaalf.
Meer informatie is te vinden 
op www.speeltuinuitgeest.nl.
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Ophaaldata restafval
In week 50 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 11 december; wijk 2, dinsdag 12 december; 
wijk 3, woensdag 13 december; wijk 4, donderdag 14 december; 
wijk 5, vrijdag 15 december.

De uiterste noordpunt van De Koog (foto: gemeente Uitgeest). 

BURGERLIJKE STAND  
GEBOREN: Lily Cate Marit Hoornstra, dochter van A.W. Hoornstra 
en S. de Smit

Op 19 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de in-
vesteringen vanuit het  meerjareninvesteringsplan in te zetten 
voor reconstructie van de wijk De Koog. Met de beoogde inte-
grale aanpak van openbaar groen, riolering, verkeer, wegbe-
heer, speelvoorzieningen en openbare verlichting worden de be-
schikbare gelden zo doelmatig mogelijk besteed waar dit het 
meest noodzakelijk is. 

Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Dat omvat onder 
meer bouwfasering, logistiek en financiën. Daarnaast wordt bekeken 
hoe belangrijke thema’s als klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress 
en verdroging) en duurzaamheid (energietransitie, duurzaam materiaal-
gebruik en duurzaam veilige inrichting) tot hun recht kunnen komen. 
Ook het betrekken van de inwoners van De Koog krijgt ruime aandacht.

Overige delen Uitgeest
Dat de investeringen de komende jaren worden ingezet voor de re-
constructie van de Koog betekent niet dat er in de rest van Uitgeest 
geen werkzaamheden meer plaatsvinden. Vanuit de reguliere budgetten 
vindt grootschalig en kleinschalig onderhoud plaats op locaties waar dit 
noodzakelijk is.

Grootschalige herinrichting 
De Koog op komst

‘Maak het ze niet te makkelijk’ luidt de bekende slogan waarin wordt op-
geroepen om inbrekers zoveel mogelijk te ontmoedigen. Dat was ook de 
boodschap waarmee raadsleden en inwoners dinsdagavond 28 november 
een wandeltocht maakten door Uitgeest. De aandacht ging uit naar verlich-
ting van woningen en openbare verlichting, verouderde sloten en hoge be-
planting (die huizen aan het zicht onttrekt). Niet in de laatste plaats naar 
de aanwezigheid van hulpmiddelen die het inbrekers makkelijk maken om 
in een tuin te komen.

De avondwandeling bracht een aantal zaken aan het licht. In sommige ste-
gen is het erg donker. Bewoners wordt aangeraden daar zelf verlichting 
aan een hek of schuur te hangen. In één geval gaat de gemeente kijken of 
het mogelijk is om een extra lantaarnpaal te plaatsen. 

Bewegingssensor
Bij veel woonhuizen is er geen of nauwelijks verlichting aan de buitenzij-
de. Een lamp met een bewegingssensor kan daar een inbraak helpen voor-
komen. Ook binnen ontbreekt ’s avonds soms iedere vorm verlichting. De 
afwezigheid van bewoners valt dan extra op.
Het is altijd verstandig om te voorkomen dat inbrekers in achtertuinen ko-
men. Berg alles wat als opstap kan dienen op. Dus geen kliko’s in de voortuin 
plaatsen, geen ladders op het schuurdak bewaren en de tuinpoort afsluiten. 
Inbrekers kunnen meestal wel binnenkomen als ze dat willen, maar hebben 
een voorkeur voor woningen waar ze niet kunnen worden gezien en waar 
ze snel en makkelijk toegang verschaffen. Zorg dus dat dat niet uw huis is! 
Meer tips om inbraak te voorkomen kunt u vinden op www.maakhetzeniet-
temakkelijk.nl 

Maak het ze niet te makkelijk!

Het Amsterdamse bureau BRO gaat een schetsontwerp maken 
voor een Integraal Kind Centrum (IKC) op de locatie van de voor-
malige Paltrokschool (hoek Wiekenlaan en Plevierstraat). Het 
college laat in opdracht van de gemeenteraad onderzoeken of 
hier vestiging van een IKC mogelijk is. 

Bureau BRO zal onder meer een driedimensionale weergave maken van 
de bebouwing en de omgeving, in twee varianten. Ook van speelterrein, 
parkeren en kiss & ride komt een visualisatie. Bij het ontwerp gaat BRO 
uit van ‘Kaderstelling IKC Uitgeest’. De opdracht aan het bureau omvat 
verder een onderzoek naar de huidige situatie van verkeer en parkeren 
in de directe omgeving van de Paltroklocatie en de te verwachten situa-
tie. Daarbij worden de eventuele effecten beschreven en aanbevelingen 
gedaan voor maatregelen.
De mogelijke vestigingsplaats van het IKC wordt in het onderzoek ver-
der getoetst op een groot aantal criteria. Daarbij zijn onder meer: scha-
duwwerking en inbreuk op privacy van omwonenden, sociale controle 
en veiligheid, kwaliteit openbare ruimte en groen, ontsluitingsmogelijk-
heden, verzorgingsgebied en afstandsnormering,  milieunormen en af-
standscriteria.

Participatie
Tijdens het onderzoek zal BRO in opdracht van het college met een af-
vaardiging van omwonenden spreken over de belangrijkste voorwaar-
den die zij stellen aan de eventuele vestiging van een IKC op de Paltro-
klocatie. Ook vindt afstemming plaats met het schoolbestuur van Stich-
ting Tabijn, de toekomstige gebruiker van het Integraal Kind Centrum. 
Het is de bedoeling het onderzoeksrapport in januari 2018 gereed te 
hebben voor bespreking in de raadscommissie Grondgebiedzaken.

Wat ging vooraf?
Het besluit om een nieuw IKC te bouwen ter vervanging van drie be-
staande basisscholen werd door de gemeenteraad genomen op 24 sep-
tember 2015. Op 8 december 2016 stelde de raad voor het voorberei-
den van de bouw een krediet beschikbaar van €190.000. De door het 
college op 30 mei 2017 vastgestelde ‘Kaderstelling IKC Uitgeest’ werd 
op 13 juni 2017 besproken in de commissie Grondgebiedszaken. Het 
college stelde de gemeenteraad als onderdeel van het Beeldkwaliteits-
plan Centrumgebied vervolgens voor om het Integraal Kind Centrum te 
vestigen op het ijsbaanterrein. De raad wijzigde dat voorstel en nam in 
de raadsvergadering van afgelopen 28 september een amendement aan 
waarbij het college opdracht kreeg om een ontwerp te maken voor een 
IKC op de Paltroklocatie en daarbij de ruimtelijke en verkeerstechnische 
gevolgen te onderzoeken.
   

Onderzoek geschiktheid Paltroklocatie 
voor vestiging Integraal Kind Centrum

Op donderdag 11 januari gaat in Uitgeest het project Sporthero van start. 
Sporthero biedt kinderen de kans om in aanraking te komen met veel ver-
schillende sporten en kennis op te doen over een gezonde leefstijl.

Wat is Sporthero?
Sporthero is vooral heel erg leuk! Tijdens dit sportieve project werken 
kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar met (dreigend) overgewicht aan 
een gezondere leefstijl. De deelnemers en hun ouders worden hierin bij-
gestaan door diëtist Anne Harms, jeugd- en gezinscoach Bibi de Louw, 
kinderfysiotherapeut Karlijn Worp en buurtsportcoach Chantal Thomas.  
 
De Sportheroes sporten één keer per week in een vaste groep onder bege-
leiding van de kinderfysiotherapeut en buurtsportcoach. Naast het spor-
ten is er ook voorlichting over voeding en sociale emotionele onderwer-
pen. Er zal tevens een avond worden georganiseerd waarbij de kinderen 
samen met hun moeder of vader gezond leren koken. Daarnaast hebben 
de deelnemers drie keer in het jaar een individueel gesprek met de diëtis-
te over gezonde voeding en krijgt het gezin coaching van de jeugd- en ge-
zinscoach van de gemeente Uitgeest. 
De eigen bijdrage voor de ouders kost €75,- voor de gehele cursus. Het eerste 
sportmoment is op donderdag 11 januari van 16.30-17.30 uur.
Meer informatie of uw kind aanmelden? Neem contact op met buurtsport-
coach Chantal Thomas, tel. 06-43041145 of email c.thomas@alkmaarsport.nl

Sporthero Uitgeest gaat van start!
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